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ACEF/1819/0210677 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1213/10677

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2014-07-28

 

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._MCP A3ES p2 final 19 dez-compressed.pdf
 

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

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

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

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

 Universidade De Aveiro

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

 
 
1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Universidade De Aveiro

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

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Ciência Política

 
1.3. Study programme.

 Political Science

 
1.4. Grau.

 Mestre

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

 1.5._DR_ criação do MCP.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Ciência Política

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Political Science

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

 313

 
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:

 <sem resposta>

 
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:

 <sem resposta>
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1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

 120

 
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):

 4 semestres

 
1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):

 4 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 25

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 Titulares de licenciatura ou grau equivalente.
 Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo organizado de acordo com os princípios

do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo, ou por outro país estrangeiro que seja reconhecido como
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico e estatutariamente competente.

 O Conselho Científico da Universidade de Aveiro pode admitir, sob proposta da Direção do Ciclo de Estudos, candidatos que não
satisfaçam as condições referidas no número anterior mas cujo curriculum escolar, científico ou profissional demonstre adequada
preparação para a frequência do mestrado. Os alunos serão selecionados pelo Conselho Científico da UA, sob proposta da Direção
do curso, tendo em conta os seguintes parâmetros: a) Curriculum Académico; b) Curriculum Científico; c) Curriculum Profissional.
Poderá ser ainda exigida uma entrevista e/ou uma prova escrita como critério complementar.

 
 
1.11. Specific entry requirements.

 Licenciatura level degree, or legal equivalent.
 Foreign higher education degree awarded on completion of a 1st cycle study programme organised in accordance with the principles

of the Bologna Process by a State adhering to this process. Foreign higher education degree recognised as satisfying the objectives
of the licenciatura degree by the scientifically and statutorily competent body.The Scientific Council of the University of Aveiro can
admit applicants proposed by the Director of the Study Cycle who do not meet the conditions specified above but whose academic,
scientific or professional curriculum reveal an adequate preparation for frequenting the Masters program. Applicants for enrolment
will be selected by the Scientific Council of the University of Aveiro in accordance with the proposal made by the Director of the Study
Cycle, taking into account the following parameters: a) Academic curriculum; b)Scientific curriculum; c) Professional curriculum.

 
 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 n.a.

 
1.12.1. If other, specify:

 n.a.

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Universidade de Aveiro

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

 1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf
 1.15. Observações.

 n.a.

 
1.15. Observations.

 n.a.

 

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
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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):

Politica Europeia e Internacional European and International Politics
Governação e Política Comparada Comparative Politics and Governance
Políticas Públicas do Desenvolvimento Sustentável Public Policies of Sustainable Development
Temas em Políticas Públicas Issues in Public Policy

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

2.2. Estrutura Curricular - Política Europeia e Internacional

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Política Europeia e Internacional

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

 European and International Politics

 

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

Ciência Política / Political Science CP 102 0
Ciências Sociais / Social Sciences CS 3 0
Ciências Jurídicas / Legal Sciences CJ 3 0
Ciência Política, Ciências Sociais, Ciências Jurídicas, Economia, Planeamento Regional e
Urbano, Gestão/ Political Science, Social Sciences, Legal Sciences, Economics, Urban
and Regional Planning, Management

CP, CS,
CJ, E,
PRU, GES

0 12

(4 Items)  108 12  

2.2. Estrutura Curricular - Governação e Política Comparada

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Governação e Política Comparada

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

 Comparative Politics and Governance

 

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

Ciência Política/Political Science CP 102 0
Ciências Sociais/Social Sciences CS 3 0
Ciências Jurídicas/Legal Sciences CJ 3 0
Ciência Política, Ciências Sociais, Ciências Jurídicas, Economia, Planeamento Regional e
Urbano, Gestão/ Political Science, Social Sciences, Legal Sciences, Economics, Urban
and Regional Planning, Management

CP; CS;
CJ; E;
PRU; GES

0 12

(4 Items)  108 12  

2.2. Estrutura Curricular - Políticas Públicas do Desenvolvimento Sustentável
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2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Políticas Públicas do Desenvolvimento Sustentável

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

 Public Policies of Sustainable Development

 

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

Ciência Política/ Political Science CP 90 0
Ciências Sociais/Social Sciences CS 3 0
Ciências Juridicas/ Legal Sciences CJ 3 0
Ciência Política, Ciências Sociais, Ciências Jurídicas, Economia, Planeamento Regional e
Urbano, Gestão/ Political Science, Social Sciences, Legal Sciences, Economics, Urban
and Regional Planning, Management

CP; CS;
CJ; E;
PRU; GES

0 24

(4 Items)  96 24  

2.2. Estrutura Curricular - Temas em Políticas Públicas

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Temas em Políticas Públicas

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

 Issues in Public Policies

 

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

Ciência Política /Political Science CP 90 0
Ciências Sociais/Social Sciences CS 3 0
Ciências Jurídicas/Legal Sciences CJ 3 0
Ciência Política, Ciências Sociais, Ciências Jurídicas, Economia, Planeamento Regional e
Urbano, Gestão/ Political Science, Social Sciences, Legal Sciences, Economics, Urban
and Regional Planning, Management

CP; CS;
CJ; E;
PRU;GES

0 24

(4 Items)  96 24  

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 planeamento das metodologias de ensino e aprendizagem visa promover uma triangulação entre os objetivos de aprendizagem
definidos, as estratégias de ensino e as necessidades dos alunos. 

  
O recurso a estratégias de aprendizagem de natureza mais participativa permite uma monitorização contínua da respetiva
adequação dos métodos de ensino e aprendizagem, facilitando a identificação de dificuldades e dúvidas que devam ser alvo de maior
atenção por parte do docente. De igual modo, o Mestrado procura refletir e incorporar boas práticas pedagógicas internacionais,
como p.ex. projetos distinguidos pelo American Political Science Association (APSA) Award for Teaching Recognition.

  
Para além destas dimensões inerentes ao processo de ensino aprendizagem, são promovidas discussões regulares com os alunos
acerca da adequação dessas estratégias, quer através da Comissão de Curso, que tem um papel ativo e importante, quer através de
diálogos com os docentes e discentes do Mestrado.

 
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 planning of teaching and learning methodologies privileges a triangulation between the predefined learning goals, pedagogic
strategies and students’ needs. 
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The extended use of participatory learning strategies allows for a continuous monitoring of the teaching and learning methods
employed, while making it easier to identify and target students’ doubts and difficulties. Similarly, the Master’s seeks to reflect and
incorporate international best pedagogical practices such as, for example, projects distinguished by the American Political Science
Association (APSA) Award for Teaching Recognition.

  
In addition to these dimensions regarding the teaching and learning process, regular discussions with students about the efficacy of
these strategies are promoted both through the Program Committee, which has an active and important role, and through dialogues
with faculty and students of the Master’s.

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

 A avaliação do ajustamento entre carga média de trabalho e respetiva creditação da unidade curricular baseia-se sobretudo nos
resultados obtidos nos inquéritos aos estudantes disponibilizados pelo Subsistema de Gestão da Qualidade da Universidade de
Aveiro, que contemplam uma avaliação de várias dimensões do ciclo de estudos, sendo complementada pela análise da Comissão
de Curso, com a participação dos representantes dos alunos. Até ao momento, não foram necessários ajustamentos significativos
neste domínio. Contudo, caso surjam situações de desfasamento significativo, o procedimento previsto é: análise pela Comissão de
Curso e pela Direção do Curso, complementado por planos de melhoria na UC em causa de modo a assegurar a adequação do seu
programa à carga de trabalho requerida pelo número de ECTS previstos.

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

 The assessment of the adjustment between average workload and respective credits of the curricular units is mainly based on the
students’ answers to the surveys provided by the Quality Management Subsystem of the University of Aveiro, which addresses
several dimensions of the Program, and is complemented by the analysis of the Program Committee (Comissão de Curso), with the
participation of the students' representatives. To date, there has not been the need to make significant adjustments in this domain.
However, if a situation of significant mismatch should occur, the procedure is as follows: analysis by the Program Committee and the
Program Board, complemented by improvement plans in the CU in question in order to ensure its adequacy to the expected workload
in terms of ECTS.

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

 Os processos de avaliação, estipulados de acordo com os indicadores do Regulamento de Estudos da UA, valorizam uma articulação
entre o desenvolvimento de competências fundamentais respeitantes à aquisição de conteúdos e a estimulação de competências
pessoais transversais, como a autonomia e a reflexão crítica.

  
Em contexto de aula, a promoção da participação ativa dos alunos possibilita aferir se o processo de aprendizagem está a
acompanhar os objetivos previstos.

  
A avaliação, feita de acordo com critérios previamente definidos e comunicados aos estudantes, contempla um feedback qualitativo
que, em casos justificados, é complementado com um aconselhamento mais detalhado em função de necessidades emergentes. 

  
O processo envolve também a verificação através do Sistema de Garantia da Qualidade, com a participação de docentes e discentes,
gerando mecanismos formais de monitorização - e, se necessário, melhoria - da adequação da avaliação em relação aos objetivos de
aprendizagem.

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

 The evaluation processes, in accordance with the indicators of the Regulation of Studies at the University of Aveiro, value a
connection between the development of core skills related to knowledge acquisition and the stimulation of personal and transferable
skills, such as autonomy and critical reflection.

  
In the classroom context, the promotion of an active participation of students allows a closer monitoring of the learning process and
its success in meeting the predefined goals. 

  
The assessment, made in accordance with criteria previously defined and communicated to the students, include a qualitative
feedback that, in justified cases, is complemented by a more detailed support, depending on the emerging needs.

  
The process also involves verification through the Quality Assurance System, with the participation of faculty and students,
generating formal mechanisms of monitoring - and, if necessary, improving - the adequacy of the assessment methodologies to the
learning objectives.

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 n.a.

 
2.4 Observations.

 n.a.

 

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
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3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Carlos Jalali has a DPhil in Politics from the University of Oxford. He is Associate Professor and coordinator of the Public Policy

Institutions Innovation (PI2) group at the Governance, Competitiveness and Public Policies (GOVCOPP) Research Centre of the
University of Aveiro. His research focuses predominantly on Portuguese political institutions, party system, political communication
and parties, and has been published inter alia in South European Society & Politics, Party Politics, Journal of Political Marketing, Acta
Politica and European Journal of Communication. He is, since 2016, president of the Portuguese Political Science Association, having
previously been secretary of the Association (2014-16).

  
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1246-7391

  
(as there is only one field for this question, it is answered in English only, to facilitate access to possible non-Portuguese speakers in
the External Assessment Team)

 
 

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

Artur da Rosa Pires Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Planeamento Regional e Urbano 100.00 Ficha

submetida
Carlos José de Oliveira e Silva
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais 100.00 Ficha

submetida

Carlos Manuel Martins da Costa Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Turismo 100.00 Ficha

submetida

Filipe José Casal Teles Nunes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Política 100.00 Ficha

submetida

Gonçalo Alves de Sousa Santinha Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais 100.00 Ficha

submetida

João José Lourenço Marques Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais 100.00 Ficha

submetida

Jorge Manuel Tavares da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Relações Internacionais, Política
Internacional e Resolução de
Conflitos

60.00 Ficha
submetida

José Manuel Gaspar Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências aplicadas ao ambiente 100.00 Ficha

submetida

Luís Filipe de Oliveira Mota Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais (Administração

Pública) 20.00 Ficha
submetida

Maria Cristina Nascimento
Rodrigues Madeira Almeida Sousa
Gomes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Sociologia, especialidade de

Demografia 100.00 Ficha
submetida

Maria Luís Rocha Pinto Professor Associado
ou equivalente Doutor Sociologia especialidade Demografia 100.00 Ficha

submetida

Maria Teresa Geraldo Carvalho Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Sociais 100.00 Ficha

submetida

Sara Margarida Moreno Pires Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais Aplicadas ao

Ambiente 100.00 Ficha
submetida

Teresa Maria Ruel Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Política 60.00 Ficha

submetida

Varqa Carlos Jalali Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Política 100.00 Ficha

submetida

Marta Cristina Gomes Faria Patrão
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências da Saúde 100.00 Ficha
submetida

Patrícia Catarina de Sousa e Silva
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Políticas 100.00 Ficha
submetida

     1540  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 17

 
3.4.1.2. Número total de ETI.
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/d0cb838d-5131-7261-1759-5c0b8e254a61
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/c6711840-642a-818d-0e90-5c0b8eccff1d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/608b8b18-7921-a9cc-4881-5c0b8ec0bdca
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/a1091500-661d-d7f3-b040-5c0b8e6b4a02
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/ccf8afbb-d7f4-d51f-18f9-5c0b8e7feba4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/7fd53ac4-bb85-1172-a5a5-5c0b8edb9f58
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/6baeee83-6a9e-9df4-1f3b-5c0b8e11967d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/71131b3a-aed9-39df-fbc4-5c0b8e5dfe15
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/78bc1a8f-b95b-0c27-17f5-5c0b8e6af5fc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/879d26ed-35ce-8037-31ef-5c0b8e7c3093
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/7d6d64a2-1f6b-1285-6fe6-5c0b8ec5f233
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/9b9de5c4-c064-bd8e-0ef7-5c0b8e85975d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/76eea413-3f9a-5229-f56a-5c0b8e11e395
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/76fe0f27-bda1-517f-a8f9-5c0e669899d3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/annexId/76466423-f333-b97d-d274-5c0e669e50ff
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15.4

 

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 90.909090909091

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified
teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / % relative to
the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff
holding a PhD (FTE): 15.4 100

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 11.4 74.025974025974 15.4

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

0 0 15.4

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

11 71.428571428571 15.4

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 0 0 15.4

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

A nível do pessoal técnico e administrativo, o departamento possui 4 pessoas. Para este ciclo de estudos está afeto um Técnico
Superior (licenciado), que presta apoio às diversas tarefas (prestação de informações/esclarecimentos sobre o

 curso; apoio na fase de pre-candidaturas e seriação dos candidatos; organização dos protocolos e acordos de estágio
 curriculares; gestão dos pedidos de provas e defesas; organização de seminários, entre outras actividades).

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

The Department of Social, Political and Territorial Sciences has an administrative and technical staff of 4 people. One
 person with a university first degree is working with this Master Program, providing technical and administrative support to different

tasks (information about the program; application and selection procedures; administrative procedures regarding
 internships; procedures regarding thesis juries; administrative support in organizing seminars, among other activities).

 
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
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Regime integral e dedicação exclusiva.
  

UA: três funcionários com Licenciatura, Técnico Superior; uma funcionária com Ensino Secundário ou equivalente, Assistente
Operacional.

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

Full time.
  

UA: three employees with a university first degree; one with secondary school education or equivalent.

 

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
41

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 46
Feminino / Female 54

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

1 ano /1 year 22
2 ano/ 2 year 19
 41

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 25 25
N.º de candidatos / No. of candidates 27 68 98
N.º de colocados / No. of accepted candidates 19 21 28
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 12 15 22
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 11 10 12

Nota média de entrada / Average entrance mark 12.3 11.7 13.3

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
n.a.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

n.a.
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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 9 8 7
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 2 6 4
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 2 2
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 0 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 1 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. 

De acordo com os dados disponíveis relativamente aos resultados obtidos durante o ano de 2017/2018, a taxa de aprovação nas UCs
da componente letiva do Mestrado em Ciência Política é francamente positiva, rondando os 96%. Considerando as diferentes áreas
científicas que integram o ciclo de estudos, esta taxa, de aprovação de avaliados, é similar para as UCs das áreas científicas de
Ciência Política e Ciências Sociais (96%). 

  
Examinando especificamente as unidades curriculares da área científica de Ciência Política, é possível verificar que metade das UC
oferecidas (4 em 8) obtiveram uma taxa de aprovação de 100% (Governação, Democracia e Globalização; Teoria e História da
Integração Europeia e Regional; Europeização de Sistemas Políticos e Sistema Político Português em Perspetiva Comparada) sendo
que as restantes apresentam taxas de aprovação acima dos 85%. 

  
De modo similar, as 7 unidades curriculares pertencentes à área científica de Ciências Sociais apresentam taxas de aprovação
superiores aos 88%, com três unidades curriculares a registar taxas de aprovação de 100% (Europa e Políticas de População;
Tendências e Modelos de Governação Local; Governação Autárquica e Liderança). 

  
De uma forma global, a taxa de aprovação tende a ser mais elevada entre as UCs ministradas no primeiro semestre (97% de
aprovação) do que no segundo semestre (94%). Este padrão tende a ser similar entre as duas áreas científicas. Com efeito, as UCs
da área científica de Ciência Política registaram, no último ano letivo, uma taxa de aprovação de 97% no primeiro semestre, baixando
ligeiramente para os 94% no segundo semestre. No caso da área científica das Ciências Sociais registou-se uma taxa de aprovação
de 98% no primeiro semestre, quatro pontos percentuais acima do valor registado no segundo semestre (94%). De notar também
que estes dados refletem as taxas de aprovados relativamente a avaliados. Há uma proporção de inscritos que não efetua a
avaliação, em larga medida reflexo da pressão para a entrada no mercado laboral ainda durante o mestrado.

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

According to the available data for the year of 2017/2018, the approval rate of the curricular units of the taught component of the
Master’s is very positive, at around 96%. Considering the scientific areas of the program, the rate of approval of evaluated students is
similar for curricular units of the scientific areas of Political Science and Social Sciences (96%).

  
For the curricular units of Political Science, half of them (4 to 8) obtained an approval rate of 100% (Governance, Democracy and
Globalization, Theory and History of European and Regional Integration; Europeanization of Political Systems and Portuguese Political
System in Comparative Perspective), while the other four curricular units present approval rates above 85%.

  
Similarly, the 7 curricular units in the scientific area of Social Sciences have approval ratings above 88%, with three of them obtaining
100% (Europe and Population Policies, Contemporary Themes and Models in Local Government; Local Governance and Leadership). 

  
In general, the approval rate tends to be higher amongst the curricular units of the first semester (97% approval) than those of the
second semester (94%). This pattern is present in both scientific areas. The curricular units of the scientific area of Political Science
obtained an approval rate of 97% in the 1st semester of the last academic year, slightly dropping to 94% in the second semester. In the
case of the scientific area of Social Sciences, there was a 98% approval rate in the first semester, four percentage points higher than
in the second semester (94%). It is important to highlight that these figures correspond to the approval rates among students who
were evaluated. A proportion of enrolled students does not complete the evaluation, largely due to the pressure of entering the labor
market.
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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). 

Tendo como base os dados recolhidos entre abril e julho de 2016 pelo Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da
UA, de um total de 15 diplomados e numa amostra de 6, não há diplomados no desemprego, ou seja, o Mestrado tem 100% de
empregabilidade.

  
Estes resultados são também consistentes com os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) de junho
de 2017, com um total de zero desempregados com o Mestrado em Ciência Política da UA em 2017, bem como nos três anos
anteriores (2014-16). Nos dados da DGEEC, há duas instâncias de diplomados do curso registados como desempregados, mais
concretamente nos anos de 2010 e 2013, num total de 49 diplomados. No entanto, nenhum dos casos se encontrava registado como
desempregado no ano seguinte

 
 
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). 

Based on the data collected between April and July of 2016 by the Observatory of the Socioprofessional Trajectory of Graduates of
the University of Aveiro, from a total of 15 graduates and in a sample of 6, there were no unemployed graduates, i.e., the Master’s has
100% employability.

  
These results are also consistent with the data provided by the General Directorate for Education and Science (DGEEC) in June 2017,
with no graduates of the Master’s in Political Science of the UA registered as unemployed in 2017, as well as in the three years (2014-
16). According to data provided by DGEEC, from a total of 49 graduates, there were two instances of graduates of the Master’s
registering as unemployed, specifically in the years of 2010 and 2013. These cases were no longer registered as unemployed in the
following year. 

 
 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Os dados acima apresentados são muito positivos. Não há nenhum registo de detentores do Mestrado em Ciência Política
desempregados desde 2014. A instância mais recente de um diplomado do curso registado como desempregado no Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP) é de 2013, ano em que o desemprego atingiu um pico de 17,9%. Mesmo considerando essa
instância de 2013, o desemprego do Mestrado nesse ano foi de 4,4% (% calculada tendo em conta o nº de diplomados até 2012), muito
abaixo do nível nacional; e, mais importante, não se prolongou para o ano seguinte. Embora os dados da DGEEC tenham as suas
limitações evidentes, são a base de dados mais completa e comparável existente, e os padrões do Mestrado são globalmente
consistentes com os de cursos na área. Para além disso, é de salientar o facto dos dados da DGEEC serem idênticos aos do
Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da UA.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

The results are very positive. There is no record of unemployed graduates of the Master’s since 2014, yielding an unemployment that
is well below the national average. The most recent case of a graduate registered as unemployed was in 2013, when the country’s
unemployment rate peaked at 17.9%. Even considering that 2013 case, the unemployment rate was 4.4% (% estimated taking into
account the number of graduates by 2012), considerably below the national rate; and more importantly, the data indicates that this
case of unemployment did not endure in the following year. Although the data provided by the DGEEC has its limitations, it is still the
most complete and comparable database available, and the patterns in this Master’s program are widely consistent with those of
other programs in the scientific area. Moreover, it is worth noting that they are also coherent with the data provided by the
Observatory of the Socioprofessional Trajectory of Graduates of the UA.

 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação
/ Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark (FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of

integrated study programme’s teachers
Observações /
Observations

GOVCOPP Excelente / Excellent Universidade de Aveiro 16 n.a.

CIPES Excelente / Excellent Universidade de Aveiro &
Universidade do Porto 1 n.a.

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/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3
 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/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3
 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. 

Embora uma boa parte das atividades de investigação desenvolvidas estejam direcionadas para a investigação fundamental, o
Mestrado em Ciência Política e o seu corpo docente procuram articular a sua atividade científica quer com a sociedade civil -

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3
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tornando o conhecimento disponível para o público (através da presença de docentes e investigadores na comunicação social) –
quer com instituições políticas, procurando apoiar os seus processos de decisão.

  
Na área da política comparada, podem ser destacados o projeto de investigação “Eleições Europeias em mudança”; ou a
colaboração regular de docentes com a Representação da Comissão Europeia em Portugal para a análise das perceções e
expectativas dos cidadãos relativamente à ação da União Europeia, bem como a análise da opinião pública sobre os principais
desafios com que a União é confrontada. 

  
Na área da política e governação local podem destacar-se os projetos sobre a “Qualidade da Governação Local” (FFMS) e o Índice de
Transparência Municipal (edição de 2016, financiada pelo GOVCOPP), que desenvolveram ferramentas para avaliar e comparar a
qualidade e a transparência da governação local em Portugal. 

  
No domínio das políticas públicas, pode-se salientar os projetos “Projecto Alianças Territoriais para a Inovação” (POAT-FEDER),
sobre dinâmicas de governação territorial e o papel das instituições de ensino superior nessas dinâmicas; e “Decentralized
Territorial Governance” (COMPETE), focado na análise da capacidade das redes de governação local e nos seus mecanismos de
coordenação e accountability. Acrescem ainda os estudos sobre Políticas Públicas de Saúde comissionado pela da Comunidade
Intermunicipal de Aveiro e pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga ou, ainda, o estudo sobre “Dinâmicas Demográficas e
envelhecimento da População Portuguesa” (FFMS), bem como a colaboração na iniciativa do Conselho Económico e Social sobre
“Desafios Demográficos: A Natalidade”.

  
De notar também a colaboração dos docentes com entidades locais e regionais, em atividades de prestação de serviços, como a
CIRA e os seus municípios (visível, por exemplo, pela coordenação da elaboração da Estratégia Integrada de Desenvolvimento
Territorial 2014-2020: Quadro Comum de Investimentos da Região de Aveiro).

  
As atividades de desenvolvimento científico tendem a recorrer a ferramentas empíricas da ciência política comparada. Tal permite
reforçar os esforços de integração dos estudantes em projetos de investigação em curso, procurando, assim, contribuir para o
desenvolvimento de uma cultura científica.

  
Por fim, é de salientar também o trabalho feito no sentido de aproximação do Mestrado à comunidade envolvente. Nesse sentido, foi
desenvolvido um projeto de educação cívica para jovens dos 12-15 anos no Bairro de Santiago, em colaboração com o IPDJ de
Aveiro, envolvendo docentes e alunos do MCP, que teve início no ano letivo de 2014/15 e prosseguiu até final do ano letivo de 2016/17.

 
 
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. 

Although the research activities developed within the Master’s in Political Science are focused on fundamental research, there is a
concern to articulate the scientific outputs either with civil society – by making the produced knowledge available to the wider public
(e.g. fostering the participation of faculty and research members in media events) – and with political institutions, by supporting their
decision-making process.

  
In the field of comparative politics, the research project "Changing European Elections" can be highlighted; as well as the regular
cooperation of faculty members with the European Commission Representation in Portugal aimed at analysing citizens’ perceptions
and expectations towards the European Union as well as the analysis of public opinion on the major challenges faced by the EU. 

  
In the area of political and local governance, we can highlight the "Quality of Local Governance" (FFMS) project and the Municipal
Transparency Index (2016 edition, funded by GOVCOPP), which developed tools to assess and compare the quality and transparency
of local governance in Portugal.

  
In the field of public policies, the following projects are particularly worth mentioning: the “Territorial Alliances for Innovation" (POAT-
FEDER) on territorial governance dynamics and the role played by higher education on those dynamics; or “Decentralized Territorial
Governance" (COMPETE) project, focused on the analysis of the capacity, coordination and accountability of local governance
networks. Furthermore, there were studies on Health Public Policies commissioned by the Aveiro Intermunicipal Community (CIRA)
and the Baixo Vouga Hospital; as well as the study on "Demographic dynamics and aging of the Portuguese population" (FFMS), as
well as the collaboration in the Economic and Social Council’s initiative on "Demographic Challenges".

  
An emphasis is due to the collaboration of faculty members with local and regional authorities, in activities with the CIRA and its
municipalities (visible, for example, in the coordination of the Territorial Development Integrated Strategy 2014-2020: Common
Framework Investments of the Aveiro Region); or the collaboration with national and European authorities.

  
The scientific development activities tend to draw on empirical tools of comparative political science. This enables the integration of
students in ongoing research projects, therefore contributing to the development of a scientific culture.

  
Finally, there is also a concern in promoting community extensions as evidenced by, for example, a civic education project for young
people aged 12-15 years from “Bairro de Santiago” in collaboration with the Portuguese Institute of Sports and Youth of Aveiro. This
project started in the academic year of 2014/15 and continued until the end of the academic year of 2016/17, involving both faculty and
students from the Master’s.

 
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. 

Todos os docentes do Mestrado coordenam ou participam em projetos de investigação científica, financiados por entidades
nacionais (FCT, FFMS) ou internacionais (Horizonte 2020; Rede CYTED; Cost Actions), tal como exemplificado no ponto anterior. Pela
sua relevância para o ciclo de estudos, podem ser destacados os seguintes, que se encontram em curso:

 Programa Integrado “Redes e Comunidades para a Inovação Territorial (CeNTER)”, financiado pelo Programa Centro2020 [POR
Centro2020: 1.210.635€]

 “Into the ‘Secret Garden’ of Portuguese Politics: Parliamentary Candidate Selection in Portugal, 1976-2015, coordenado por Carlos
Jalali [FCT e FFMS: 239.324,27€]
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Projeto “DECIDE - Decentralized Territorial Governance: coordination, capacity and accountability of governance arrangements in
complex regional settings” [COMPETE 2020: 230.210,50€]

 “Eleições Europeias em mudança: o impacto dos programas de ajustamento na Zona Euro nas campanhas das eleições para o
Parlamento Europeu” [FCT: 184 512 €]

 
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. 

All Master's in Political Science faculty coordinate or participate in scientific research projects, funded by national (FCT, FFMS) or
international (Horizon 2020; Network CYTED; COST Actions) entities, as exemplified in the previous paragraph. Given their
fundamental contribution to the program, the following ongoing projects can be highlighted:

 Integrated Program "Networks and Communities for Territorial Innovation (CeNTER)", funded by Centro2020 Program [IN
Centro2020: 1,210,635 €]

 "Into the 'Secret Garden' of Portuguese Politics: Parliamentary Candidate Selection in Portugal, 1976-2015 [FCT and FFMS: 239,324 €]
 "DECIDE - Decentralized Territorial Governance: coordination, capacity and accountability of governance arrangements in complex

regional settings" [COMPETE 2020: € 230,210.50]
 "Changing European Elections: The impact of Eurozone bailouts on European Parliament election campaigns " [FCT: 184,512 €]

 
 

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 17.1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2.4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2.4
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). 5.9

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O MCP tem procurado reforçar a aposta na internacionalização, quer através de i) integração dos docentes em redes de investigação
internacionais, que permitem aumentar a visibilidade da produção científica e a cooperação com outras instituições para a obtenção
de financiamento internacional; ii) participação em júris académicos em instituições externas; iii) participação de docentes nas
estruturas de direção de associações científicas internacionais relevantes na área da Ciência Política (como, por exemplo, European
Urban Research Association, European Consortium for Political Research, International Political Science Association, European
Sociological Association, Association internationale des démographes de langue française; iv) participação de docentes como
visiting scholars em instituições de ensino superior estrangeiras.

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

The Master’s has sought to strengthen its internationalization level, through i) the integration of faculty members in international
research networks, which allow to increase the visibility of the scientific production and cooperation with other institutions for
international funding; ii) participation in academic PhD juries in external institutions; iii) faculty integration in the management
structures of international scientific associations (for example, European Urban Research Association, European Consortium for
Political Research, International Political Science Association, European Sociological Association, Association internationale des
démographes de langue française); iv) participation of faculty as visiting scholars in foreign higher education institutions.

 

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.
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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.

 http://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_9155_2017_2018.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

 
7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting
the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys
and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and
use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

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

<sem resposta>

 
7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 

<no answer>

 
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

http://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf4288117f3/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
1. Uma estrutura curricular que se caracteriza por uma combinação entre unidades curriculares de base associadas à investigação
e um leque de opções diversas complementares.

 2. Metodologias de ensino-aprendizagem participativas e diversificadas, com abertura para boas práticas internacionais (p.ex.,
adaptação de projetos distinguidos pelo American Political Science Association Award for Teaching Recognition).

 3. Tendência para a elaboração de dissertações com uma substancial componente empírica, relevando a capacitação dos
estudantes e recém-diplomados em termos de enquadramento metodológico, necessários a um desempenho profissional de
sucesso.

 4. A significativa (e crescente) procura do curso e a capacidade de captação de estudantes com diversos percursos de formação
inicial. 

 5. Capacidade de apoiar os estudantes nos processos de transição para o terceiro ciclo, quer em instituições de ensino superior
nacionais, quer a nível internacional (no Instituto Universitário Europeu em Florença e no Reino Unido), com bolsas FCT e das
instituições de acolhimento.

 6. Participação dos alunos em atividades de investigação complementares ao processo de ensino/aprendizagem. 
 7. Corpo docente com produção científica relevante nas áreas centrais do plano de estudos, experiência de orientação e associado a

relevantes redes nacionais e internacionais de investigação e ensino.
 8. Sistema Interno de Garantia de Qualidade consolidado, que permite a recolha de informação, tratamento e divulgação dos

resultados dos inquéritos realizados aos estudantes sobre a qualidade do ensino numa perspetiva de melhoria contínua.
 9. Ligação a Unidades de Investigação classificadas como Excelentes. 

 10. Ações de formação destinadas a reforçar importantes competências para a investigação como, por exemplo, as formações do
Serviço de biblioteca da Universidade de Aveiro sobre referenciação e sobre estratégias de pesquisa de bibliografia científica.

 11. Recursos materiais adequados à tipologia do Curso, como computadores, videoprojectores em todas as salas.
 

 
8.1.1. Strengths 

1. A curriculum featuring a combination of nuclear curricular units associated with research and a range of complementary different
options.

 2. Participatory and diversified teaching-learning methodologies, with openness to international best practices (e.g., adaptation of
projects distinguished by the American Political Science Association Award for Teaching Recognition).

 3. Tendency towards the elaboration of empirically sound dissertations, with a special emphasis on the training of students and recent
graduates on methodological frameworks, fundamental for a successful professional performance.

 4. A significant (and growing) demand for the program, which is attractive to students with diversified academic backgrounds.
 5. The capacity to assist students in the transition process to the third cycle (doctoral), both in national higher education institutions

and at the international level (e.g., in the UK and at the European University Institute in Florence), supported by the FCT or by the host
institutions.

 6. Students’ participation in research activities, which are complementary to the teaching/ learning process.
 7. Faculty with relevant scientific production in the core areas of the curriculum, significant supervision experience and integration in

important national and international networks for research and education.
 8. Consolidation of the Internal System of Quality Assurance, which allows data gathering, processing and dissemination of surveys’

results to students on the quality of education from a continuous improvement perspective.
 9. Connection to Research Units classified as Excellent.

 10. Training actions designed to reinforce important research skills such as, for example, workshops on bibliographic referencing
styles and literature research strategies conducted by the Library Service of the University of Aveiro.

 11. Adequate resources to the program typology, such as computers and video projectors in every classroom.
 

 
8.1.2. Pontos fracos 

1. Apesar de os dados da DGEEC apontarem globalmente para uma taxa de conclusão das dissertações/projetos/estágios no
Mestrado semelhante (se não mesmo superior) à de outros Mestrados na área, os valores apresentam margem para melhoria, sendo
bastante inferiores às taxas de conclusão das UCs do 1º ano letivo.

 2. Reduzido número de docentes de carreira em Ciência Política.
 3. Apesar de haver investimento, continua a existir necessidade de reforço de documentação para suportar o estudo e a pesquisa

científica, tanto ao nível de monografias disponíveis na biblioteca, como em termos de acesso a mais acervos de publicações online.
 4. Insuficiente produção científica associada às dissertações/projetos/estágios.

 5. Necessidade de diferenciar melhor as variantes do ciclo de estudos.
 6. Número de UCs opcionais que não estão em funcionamento.

 
 
8.1.2. Weaknesses 

1. While the DGEEC data points to an overall completion rate of dissertations/projects/internships that is comparable, if not higher,
than other programs in this scientific area, the level of completion has considerable margin for improvement, and is considerably
lower than the completion rates for the 1st year curricular units.

 2. Reduced number of full-time tenured or tenure-track faculty members in Political Science.
 3. Despite the ongoing investment, there is still a need to improve the library repository and the access to additional online publication

databases.
 4. Insufficient scientific production resulting from the dissertations/projects/internships.

 5. Need to better differentiate the variants of the program.
 6. Number of optional curricular units that do not open.

 
 
8.1.3. Oportunidades 

1. A contínua procura de candidatos a esta formação oriundos de experiências profissionais, formações académicas e
nacionalidades diversificadas. 

 2. Capacidade de potenciar perspetivas interdisciplinares a partir das diferentes formações e experiências dos estudantes.
 3. Formação de um conjunto de graduados com capacidade de reconhecer as dinâmicas de ação e escolha coletiva, com inserção no

mercado de trabalho.
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4. Sedimentação e consolidação da Ciência Política, permitindo alargar o seu alcance geográfico. 
 5. Existência de uma rede de unidades de investigação nacionais e internacionais.

 
 
8.1.3. Opportunities 

1. The continuous search for candidates with diversified professional experiences, academic backgrounds and nationalities.
 2. The ability to foster interdisciplinary perspectives from students’ different backgrounds and experience.

 3. Training of a group of graduates with the ability to recognize the dynamics of action and collective choice, fitting the labor market
requirements.

 4. Sedimentation and consolidation of Political Science, allowing it to expand its geographic reach.
 5. Existence of a network of national and international research units.

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

1. Mercado laboral ainda relativamente pouco informado acerca das competências que a Ciência Política pode gerar.
 2. Dificuldades de planeamento de atividades devido a limitações orçamentais.

 3. Abandono escolar de franjas da população estudantil devido a dificuldades de ordem financeira, que obrigam a inserção no
mercado de trabalho antes da conclusão do mestrado, dificultando a finalização deste, sobretudo no 2º ano.

 4. Constrangimentos orçamentais a nível da instituição que limitam a capacidade de aquisição de bibliografia.
 5. Restrições orçamentais que impedem uma melhoria dos vínculos contratuais e limitam reforço da área.

  

 
8.1.4. Threats 

1. Labor market is still relatively uninformed about the skills that Political Science can provide.
 2. Difficulties in the planning of activities due to financial restrictions.

 3. Students’ dropout rate due to financial issues. which in turn generates pressure for students to enter the labor market before
completing the Master's, making it harder for them to conclude the Master's, especially in the second year.

 4. Budget constraints within the institution that limit the acquisition of bibliography.
 5. Financial constraints that impair an improvement in employment contracts and limit the strengthening of the scientific area.

 
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto 1 - Baixa taxa de conclusão das dissertações/ projetos/estágios

  
Ações de melhoria: 

 1.1. Revisão do plano curricular, com uma proposta da criação de uma UC de Seminário de Integração e Orientação (1º semestre, 2º
ano), que permitirá uma resposta mais eficaz aos desafios que os mestrandos enfrentam durante o primeiro semestre. 

 1.2. Implementação de seminário mensal para discussão de “soft skills” importantes para elaboração de uma
dissertação/projeto/estágio; e para um acompanhamento sistemático do trabalho de investigação

 1.3. Definição, no início do 2º ano, dos milestones específicos na elaboração da dissertação/projeto/estágio para cada aluno, em
parceria entre aluno e orientador. Embora a lista geral de milestones já esteja feita (tal como especificado na pergunta 2), o objetivo
aqui é tornar esses milestones mais concretos e personalizados, reforçando a sua relevância e responsabilização para aluno e
orientador.

  

 
8.2.1. Improvement measure 

Point 1 - Low completion rate of dissertations/projects/internships
  

Improvement actions:
 1.1. Revision of the curriculum, with a proposal to create the curricular unit of Integration and Orientation in Political Science Seminar

(1st semester, 2nd year), which will allow a more effective response to the challenges faced by the postgraduate students during the
first semester.

 1.2. Implementation of a monthly seminar to discuss important "soft skills" for the elaboration of a dissertation/project/internship; and
to provide a systematic monitoring of students’ research work.

 1.3. Definition, at the beginning of the 2nd year, of specific milestones related to the dissertation/project/internship for each student, in
partnership with student and supervisor. While the general list of milestones is already done (as set out in question 2), the goal here is
to make these more milestones more specific to each student’s needs, strengthening their relevance and the accountability for both
student and supervisor.

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

1.1. Prioridade alta: a proposta de revisão curricular que acompanha este relatório, que já foi aprovada no Conselho Científico da
Universidade de Aveiro

 1.2. Prioridade média: implementação, já a partir do segundo semestre de 2018/2019, do seminário mensal de acompanhamento
 1.3 Prioridade média: definição de milestones personalizados a partir do início do ano de 2019/2020

  

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

1.1. High priority: the proposed curriculum revision included in this report, which has already been approved by the Scientific Council
of the University of Aveiro.
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1.2. medium priority: implementation, starting in the second semester of 2018/2019, of the monthly seminar for second year students.
 1.3. medium priority: definition of personalized milestones from the beginning of the academic year of 2019/2020

 
 
8.1.3. Indicadores de implementação 

1.1. Aprovação de novo plano curricular
 1.2. Realização dos seminários mensais de acompanhamento dos alunos no 2º semestre do 2º 

 1.3. Definição personalizada da lista de milestones para cada aluno no início do 2º ano
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

1.1. Approval of the new curriculum
 1.2. Monthly follow-up seminar in the 2nd semester of the 2nd year

 1.3. Milestones definition for each student at the beginning of the 2nd year
 

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto 2 - Reduzido número de docentes de carreira em Ciência Política 

 Ações de melhoria: 
  

2.1. Negociar a abertura de procedimentos concursais de pessoal docente em Ciência Política
 

 
8.2.1. Improvement measure 

Point 2 - Reduced number of full-time faculty members in Political Science
 Improvement actions: 

 2.1. Negotiate the opening of tenure-track positions in Political Science
 

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

2.1. Prioridade alta: abertura de um concurso para Professor Auxiliar em Ciência Política nos próximos dois anos.

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

2.1. High priority: opening of a position for Assistant Professor in Political Science in the next two years.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

- Redução do número de docentes convidados ou contratos precários
 - Abertura de um concurso para Professor Auxiliar em Ciência Política nos próximos dois anos

  
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

- Reducing the number of visiting faculty members or with precarious contracts
 - Opening of a tenure-track position for Assistant Professor in Political Science in the next two years

 
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto 3 - Necessidade de reforço de documentação para suportar o estudo e a pesquisa científica, tanto ao nível de monografias
disponíveis na biblioteca, como em termos de acesso a mais acervos de publicações online

  
Ações de melhoria: 

 3.1. Necessidade de alargar recursos bibliográficos, mantendo ritmo de investimento de anos anteriores.
  

 
8.2.1. Improvement measure 

Point 3 - Need to improve the library repository and the access to more online publication databases. 
 
Improvement actions: 

 3.1. Need to expand library resources, keeping the pace of previous years’ investment
 

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

3.1. Prioridade média: contínuo, a partir de 2019

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

3.1. medium priority: ongoing, from 2019 onwards

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

- Número e qualidade dos recursos bibliográficos da área científica.
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8.1.3. Implementation indicator(s) 

- Number and quality of bibliographic resources from the scientific field

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto 4 - Insuficiente produção científica associada às dissertações/projetos/estágios.

  
Ações de melhoria: 

 4.1. estimular e apoiar a continuidade da investigação, salientado a importância da disseminação de conhecimento científico
 4.2. consolidar os seminários mensais, que permitam a construção de trabalhos colaborativos e a continuidade do processo de

investigação
  

 
8.2.1. Improvement measure 

Point 4 - Insufficient scientific production resulting from dissertations/projects/internships.
  

improvement actions: 
 4.1. encourage and support the continuation of students’ research, stressing the importance of scientific knowledge dissemination

 4.2. consolidation of the monthly seminars for second year students, which can foster collaborative work and continuity of the
research process

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

4.1. Prioridade média: contínuo
 4.2. Prioridade alta: a partir do segundo semestre de 2018/2019

  

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

4.1. Medium priority: ongoing
 4.2. High priority: from the second semester of 2018/2019

 
 
8.1.3. Indicadores de implementação 

- produção científica com base nas dissertações de mestrado

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

- scientific production based on master's dissertations/projects/internships

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto 5 - Necessidade de diferenciar melhor as variantes do ciclo de estudos

  
Ações de melhoria: 

 Revisão do plano curricular, seguindo a lógica abordada e positivamente avaliada pela CAE na anterior avaliação, tornando os ramos
mais diferenciados e coerentes.

 
8.2.1. Improvement measure 

Point 5 - Need to better differentiate the variants of the program.
  

Improvement actions:
 Revision of the program's curriculum, following the logic that was positively evaluated by the EAT in the previous evaluation, making

the branches more differentiated and coherent.
 

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

Prioridade alta: Revisão do plano curricular.

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

High priority: Revision of the curriculum.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Aprovação de novo plano curricular

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Approval of the new curriculum
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8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto 6 - Número de UCs opcionais que não estão em funcionamento

  
Ações de melhoria:

 Revisão do plano curricular, com uma redução substancial no número de UCs opcionais e com articulação das opções com outros
cursos, de modo a tornar o seu funcionamento mais viável.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Point 6 - Number of optional curricular units that do not open
  

Improvement actions: 
 Revision of the curricular plan, with a substantial reduction in the number of optional CUs and the articulation of options with other

programs, in order to make their functioning more viable.

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

Prioridade alta: Revisão do plano curricular.

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

High priority: Revision of the curriculum.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Aprovação de novo plano curricular

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Approval of the new curriculum

 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
O número de ramos permanece inalterado. O ramo de Política Europeia e Internacional passa a designar-se unicamente Política
Europeia, reforçando a coerência programática e metodológica do curso. É criado o ramo de Governação e Política Local. Esta é uma
área de investigação relevante na UA, e permite autonomizar as UCs ligadas à governação local, uma medida avaliada positivamente
pela CAE em 2014.

  
O ramo de Temas em Políticas Públicas (TPP) mantém-se. As UCs que integravam o ramo de Políticas Públicas do Desenvolvimento
Sustentável no plano atual são integradas em TPP. Tal é coerente em termos programáticos, permitindo a este ramo destacar áreas
de particular relevância nas políticas públicas contemporâneas: as questões demográficas; sociais; e ambientais e da
sustentabilidade.

  
Há duas alterações ao tronco comum. A primeira é a substituição da UC de Economia da Política e do Direito pela UC de Delegação,
Participação e Escolha Coletiva (1º ano, 1º semestre); a segunda é a substituição da UC de Seminário de Integração e Orientação pela
UC de Seminário de Integração e Orientação em Ciência Política (2º ano, 1º semestre).

  
Estas alterações visam, primeiro, reduzir a sobreposição de UCs obrigatórias com o Mestrado em Administração Pública e Gestão.
Assim, o número de UCs obrigatórias sobrepostas no tronco comum diminui para 2 em 7, com as duas exceções a serem facilmente
justificáveis: UCs de Regulação e Análise de Políticas Públicas; e de Governação, Democracia e Globalização, ambas da área
científica de Ciência Política e ambas pertinentes aos dois mestrados. Segundo, a UC de Delegação, Participação e Escolha Coletiva
permite não só manter os elementos relevantes da UC de Economia da Política e do Direito (como são os modelos de escolha
racional) como também ter uma UC que se liga à investigação do GOVCOPP e faz a articulação das componentes de governação e
instituições políticas do mestrado. No caso da UC de Seminário de Integração e Orientação, permite responder aos desafios
concretos dos mestrandos em Ciência Política.

  
Esta proposta reduz o número de UCs optativas em 30% relativamente ao plano de estudos existente. Tal vai ao encontro da
apreciação feita pela CAE em 2014. Ao mesmo tempo, permite assegurar um leque razoável de escolhas em cada semestre: os
alunos fazem duas escolhas, de um lote de 10 opções, por semestre. Estas duas escolhas, combinadas com o facto da quase
totalidade das UCs optativas (95%) ser comum a outros cursos, deverá permitir o funcionamento dos ramos e opções: em média,
cada UC opcional a abrir tem 16 alunos, número que ascende a 18 nas UCs de ramo. Contudo, embora estes números apontem para
a viabilidade da estrutura proposta, deve-se frisar que a abertura das UCs opcionais e dos ramos a cada ano terá em conta a
necessidade de assegurar a viabilidade destes. Por fim, de notar que as novas UCs optativas nesta alteração decorrem da
articulação entre os Mestrados, bem como a ligação à investigação na UA.

 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

The number of branches remains unchanged. The European and International Politics branch is renamed European Politics, enhancing
its theoretical and methodological coherence in the program. A branch in Local Politics and Governance is created. This is a relevant
research field in the UA and allows for the autonomy of the CUs of local politics and governance, a change that was positively
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evaluated by the EAT in 2014.
  

The branch of Issues in Public Policies remains. It now includes the curricular units that were previously encompassed within the
branch of Public Policies of Sustainable Development. This is more coherent in programmatic terms, with this branch covering areas
of particular relevance in contemporary public policies, namely demographic, social, environmental and sustainability-related topics.

  
There are two changes to core curriculum. The first is the replacement of the Economics of Politics and Law CU by the Delegation,
Preferences and Collective Choice CU (1st year, 1st semester); the second refers to the inclusion of the Integration and Orientation in
Political Science Seminar CU (2nd year, 1st semester), replacing the previous Integration and Orientation Seminar CU.

  
These changes aim, first, to reduce the overlapping of core CUs with the Master’s in Public Administration and Management. Thus,
these overlaps are reduced to 2 in 7 CUs, with two acceptable exceptions: the Regulation and Public Policy Analysis and Governance;
and the Democracy and Globalization CUs, both of which are in the Political Science scientific area and both clearly relevant for both
Master’s programs. Second, the CU of Delegation, Preferences and Collective Choice accommodates fundamental elements of the
Economics of Politics and Law CU (such as rational choice models), while providing a clearer connection with the research of the
GOVCOPP research unit and providing a linkage between the governance and political institutions components of the program. As for
the Integration and Orientation Seminar, this allows the program to meet the specific challenges faced by Political Science students.

  
The proposal reduces the number of optional CUs in 30%, which follows the 2014 EAT recommendations. At the same time, it provides
a reasonable range of choices: students can choose 2 out of 10 CUs in each semester. These two choices, combined with the fact
that virtually all of the optional CUs (95%) are common to other programs, makes the functioning of these options and branches
feasible: on average, each optional CU to open has 16 students, a number that rises to 18 in the branch CUs. However, although these
figures point to the feasibility of the proposed structure, it should be stressed that the opening of optional CUs and branches each
year will take into account the need to ensure their viability. Finally, it should be noted that the optional CUs in this plan derive from the
collaboration between programs as well as from the connection to research in the UA.

 

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

9.2. Governação e Política Comparada

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Governação e Política Comparada

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

 Comparative Politics and Governance

 

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

Ciências Políticas/Political Science CP 108 0 -
Ciências Sociais/Ciências Políticas/Gestão/Planeamento Regional e
Urbano/Economia/Qualquer Área Científ ica CS/CP/GES/PRU/E/QAC 0 12 -

(2 Items)  108 12  

9.2. Política Europeia

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

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

 European Politics

 

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

Ciências Políticas CP 108 0 -
Ciências Sociais/Ciências Políticas/Gestão/Planeamento Regional e
Urbano/Economia/Qualquer Área Científ ica CS/CP/GES/PRU/E/QAC 0 12 -

(2 Items)  108 12  

9.2. Governação e Política Local

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
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Governação e Política Local

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

 Local Politics and Governance

 

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

Ciências Políticas CP 102 0 -
Ciências Sociais CS 0 6 -
Ciências Sociais/Ciências Políticas/Gestão/Planeamento Regional e
Urbano/Economia/Qualquer Área Científ ica CS/CP/GES/PRU/E/QAC 0 12 -

(3 Items)  102 18  

9.2. Temas em Políticas Públicas

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Temas em Políticas Públicas

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

 Issues in Public Policies

 

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

Ciências Políticas CP 96 0 -
Ciências Sociais/Ciências Políticas/Gestão/Planeamento Regional e
Urbano/Economia/Qualquer Área Científ ica CS/CP/GES/PRU/E/QAC 0 24 -

(2 Items)  96 24  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Governação e Política Comparada - 1º ano / 1º semestre

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

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

 Comparative Politics and Governance

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 1st 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)

Delegação, Participação e Escolha
Coletiva/Delegation, Preferences and Collective
Choice

CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Governação, Democracia e
Globalização/Governance, Democracy and
Globalization

CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Instituições e Partidos Políticos/Institutions and
Political Parties CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Comportamento e Cultura Política/Political Culture
and Behaviour CP Sem 162 TP-45 6 Obrigatória p/a

este ramo



21/12/2018 ACEF/1819/0210677 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b970296e-011f-65a9-b08b-5bc450a90b38&formId=c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf428811… 22/51

Opção I/Option I CS;CP;CS/E Sem 162 TP-45 6 Optativa
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Governação e Política Comparada - 1º ano / 2º semestre

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

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

 Comparative Politics and Governance

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd 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)

Regulação e Análise de Políticas Públicas/Regulation and Public
Policy Analysis CP Sem 162 45 6 Obrig

Sistema Político Português em Perspectiva
Comparada/Portuguese Political System in Comparative
Perspective

CP Sem 162 45 6 Obrig

Seminário de Investigação em Ciência Política/Seminar on
Research in Political Science CP Sem 162 45 6 Obrig

Política e Governação na Europa Ocidental/Política e
Governação na Europa Ocidental /Politics and Governance of
Western Europe

CP Sem 162 45 6 Obrigatória p/a
este ramo

Opção II/Option II CS;CP;GES;PRU;E/QAC Sem 162 45 6 Optativa
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Governação e Política Comparada - 2º ano / 1º e 2º semestre

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

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

 Comparative Politics and Governance

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 1º e 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 1st and 2nd 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)

Seminário de Integração e Orientação em Ciência
Política/Integration and Orientation in Political Science
Seminar

CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Obrig

Dissertação/Projeto/Estágio/ Dissertation/Project/Internship CP Anual/Annual 1458 OT-60 54 Obrig
(2 Items)       
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9.3. Plano de estudos - Política Europeia - 1º ano / 1º semestre

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

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

 European Politics

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 1st 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)

Delegação, Participação e Escolha
Coletiva/Delegation, Preferences and Collective
Choice

CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Governação, Democracia e
Globalização/Governance, Democracy and
Globalization

CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Instituições e Partidos Políticos/Institutions and
Political Parties CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Teoria e História da Integração Europeia e
Regional/International Relations Theory CP Sem 162 TP-45 6 Obrigatoria p/a

este ramo
Opção I/Option I CS;CP;CS/E Sem 162 TP-45 6 Optativa
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Política Europeia - 1º ano / 2º semestre

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

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

 European Politics

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd 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)

Regulação e Análise de Políticas Públicas/Regulation and
Public Policy Analysis CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Sistema Político Português em Perspectiva
Comparada/Portuguese Political System in Comparative
Perspective

CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Seminário de Investigação em Ciência Política/Seminar on
Research in Political Science CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Europeização de Sistemas Políticos/Europeanization of
Political Systems CP Sem 162 TP-45 6 Obrigatória p/a

este ramo
Opção II/Option II CS;CP;PRU;GES;QAC Sem 162 TP-45 6 Optativa
(5 Items)       
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9.3. Plano de estudos - Política Europeia - 2º ano / 1º e 2º semestre

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

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

 European Politics

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 1º e 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 1st and 2nd 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)

Seminário de Integração e Orientação em Ciência
Política/Integration and Orientation in Political Science
Seminar

CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Obrig

Dissertação/Projeto/Estágio/ Dissertation/Project/Internship CP Anual/Annual 1458 OT-60 54 Obrig
(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Governação e Política Local - 1º ano / 1º semestre

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

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

 Local Politics and Governance

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 1st 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)

Delegação, Participação e Escolha Coletiva/Delegation,
Preferences and Collective Choice CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Governação, Democracia e Globalização/Governance,
Democracy and Globalization CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Instituições e Partidos Políticos/Institutions and Political
Parties CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Tendências e Modelos de Governação
Local/Contemporary Themes and Models in Local
Government

CS Sem 162 TP-45 6 Obrigatória p/a
este ramo

Opção I/Option I CS;CP;E Sem 162 TP-45 6 optativa
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Governação e Política Local - 1º ano / 2º semestre

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

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

 Local Politics and Governance
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9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd 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)

Regulação e Análise de Políticas Públicas/Regulation and
Public Policy Analysis CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Sistema Político Português em Perspectiva
Comparada/Portuguese Political System in Comparative
Perspective

CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Seminário de Investigação em Ciência Política/Seminar on
Research in Political Science CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Instituições e Estruturas de Governação Regional e
Local/Institutions and Structures of Regional and Local
Governance

CP Sem 162 TP-45 6 Obrigatória p/a
este ramo

Opção II/Option II CS/CP/GES/PRU/E/QAC Sem 162 TP-45 6 optativa
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Governação e Política Local - 2º ano / 1º e 2º semestre

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

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

 Local Politics and Governance

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 1º e 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 1st and 2nd 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)

Seminário de Integração e Orientação em Ciência
Política/Integration and Orientation in Political Science
Seminar

CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Obrig

Dissertação/Projeto/Estágio/ Dissertation/Project/Internship CP Anual/Annual 1458 OT-60 54 Obrig
(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Temas em Políticas Públicas - 1º ano / 1º semestre

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

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

 Issues in Public Policy

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre
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9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 1st 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)

Delegação, Participação e Escolha
Coletiva/Delegation, Preferences and Collective
Choice

CP Sem 162 TP-45 6 obrig

Governação, Democracia e
Globalização/Governance, Democracy and
Globalization

CP Sem 162 TP-45 6 obrig

Instituições e Partidos Políticos/Institutions and
Political Parties CP Sem 162 TP-45 6 obrig

Opção I/Option I CS;CS/E Sem 162 TP-45 6 ver optativas
deste ramo

Opção II/Option II CS;CP Sem 162 TP-45 6 Optativa
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Temas em Políticas Públicas - 1º ano / 2º semestre

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

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

 Issues in Public Policy

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd 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)

Regulação e Análise de Políticas Públicas/Regulation and
Public Policy Analysis CP sem 162 TP-45 6 Obrig

Sistema Político Português em Perspectiva
Comparada/Portuguese Political System in Comparative
Perspective

CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Seminário de Investigação em Ciência Política/Seminar on
Research in Political Science CP Sem 162 TP-45 6 Obrig

Opção III/Option III CS/CP;PRU Sem 162 TP-45 6
ver optativa
específ ica
deste ramo

Opção IV/Option IV CS/CP/GES/PRU/E/QAC Sem 162 TP-45 6 optativa
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Temas em Políticas Públicas - 2º ano / 1º e 2º semestre

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

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

 Issues in Public Policy

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 1º e 2º semestre
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9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 1st and 2nd 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)

Seminário de Integração e Orientação em Ciência
Política/Integration and Orientation in Political Science
Seminar

CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Obrig

Dissertação/Projeto/Estágio/ Dissertation/Project/Internship CP Anual/Annual 1458 OT-60 54 Obrig
(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Opção I: Ramos - Governação e Política Comparada; Política Europeia; Governação e Política Local - 1º ano / 1º
semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Opção I: Ramos - Governação e Política Comparada; Política Europeia; Governação e Política Local

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

 Option I: Branches - Comp. Politics and Governance; European Politics; Local Politics and Governance

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 1st 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)

Comportamento e Cultura Política/Political Culture
and Behaviour CP Sem (1º) 162 TP-45 6

Opção I para ramos de Pol.
Europeia; Gov. e Pol. Local (obrig.
ramo Gov. e Pol. Comp.)

Teoria e História da Integração Europeia e
Regional/International Relations Theory CP Sem (1º) 162 TP-45 6

Opção I para ramos de Gov. e Pol.
Comp.; Gov. e Pol. Local (obrig.
ramo Pol. Europeia)

Tendências e Modelos de Governação
Local/Contemporary Themes and Models in Local
Government

CS Sem (1º) 162 TP-45 6
Opção I para ramos de Gov. e Pol.
Comp.; Pol. Europeia (obrig. ramo
Gov. e Pol. Local)

Europa e Políticas de População/Europe and
Population Policies CS Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção I para os três ramos

Sociologia e Economia do Desenvolvimento
Sustentável/Sociology and Economy of
Sustainable Development

CS/E Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção I para os três ramos

Governo Digital/Digital Government CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção I para os três ramos
Políticas de Inovação, Ciência e
Tecnologia/Organization of the Science and
Technology System

CS Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção I para os três ramos

Políticas Públicas e Sistemas de Saúde/Public
Policies and Health Systems CS Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção I para os três ramos

Políticas Públicas de Emprego, Educação e
Formação/Public Policies of Employment,
Education and Training

CS Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção I para os três ramos

Recrutamento e Elites Políticas/Recruitment and
political elites CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção I para os três ramos

(10 Items)       

9.3. Plano de estudos - Opção II: Ramos - Governação e Política Comparada; Política Europeia; Governação e Política Local - 1º ano / 2º
semestre
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9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Opção II: Ramos - Governação e Política Comparada; Política Europeia; Governação e Política Local

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

 Option II: Branches - Comp. Politics & Governance; European Politics; Local Politics & Governance

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd 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)

Europeização de Sistemas Políticos/Europeanization
of Political Systems CP Sem (2º) 162 TP-45 6

Opção II para ramos de Gov. e Pol.
Comp.; Gov. e Pol. Local (obrig.
ramo Pol. Europeia)

Instituições e Estruturas de Governação Regional e
Local/Institutions and Structures of Regional and
Local Governance

CP Sem (2º) 162 TP-45 6
Opção II para ramos de Gov. e Pol.
Comp.; Pol. Europeia (obrig. ramo
Gov. e Pol. Local)

Política e Governação na Europa Ocidental /Politics
and Governance of Western Europe CP Sem (2º) 162 TP-45 6

Opção II para ramos de Pol.
Europeia; Gov. e Pol. Local (obrig.
ramo Gov. e Pol. Comp.)

Cidadania e Pluralismo nas Políticas
Sociais/Citizenship and Pluralism in Social Policy CS/CP Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção II para os três ramos

Ambiente e Estratégias de
Desenvolvimento/Environment and Development
Strategies

PRU Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção II para os três ramos

Política e Governação da China/Politics and
Governance of China CP Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção II para os três ramos

Negociação, Decisão e Processos/Negotiation and
Decision Making Processes GES Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção II para os três ramos

Políticas e Gestão de Recursos Humanos/Human
Resources Policies and Management CS Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção II para os três ramos

Políticas, Organização e Gestão do Ensino
Superior/Policies, Organisation and Management of
Higher Education

CS Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção II para os três ramos

Opção Livre / Free Option QAC Sem (2º) 162 - 6 Opção II para os três ramos
(10 Items)       

9.3. Plano de estudos - Opção I/Opção II: Ramo: Temas em Políticas Públicas - 1º ano / 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Opção I/Opção II: Ramo: Temas em Políticas Públicas

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

 Option I/Option II: Branch - Issues in Public Policy

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 1st 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)

Europa e Políticas de População/Europe and Population
Policies CS Sem (1º) 162 TP-45 6

Opção I/Opção
II/Option I/Option
II
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Sociologia e Economia do Desenvolvimento
Sustentável/Sociology and Economy of Sustainable
Development

CS/E Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção I/Opção
II/Option I/Option
II

Comportamento e Cultura Política/Political Culture and
Behaviour CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção II/Option II

Teoria e História da Integração Europeia e
Regional/International Relations Theory CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção II/Option II

Tendências e Modelos de Governação
Local/Contemporary Themes and Models in Local
Government

CS Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção II/Option II

Governo Digital/Digital Government CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção II/Option II
Políticas de Inovação, Ciência e Tecnologia/Organization
of the Science and Technology System CS Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção II/Option II

Políticas Públicas e Sistemas de Saúde/Public Policies and
Health Systems CS Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção II/Option II

Políticas Públicas de Emprego, Educação e
Formação/Public Policies of Employment, Education and
Training

CS Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção II/Option II

Recrutamento e Elites Políticas/Recruitment and political
elites CP Sem (1º) 162 TP-45 6 Opção II/Option II

(10 Items)       

9.3. Plano de estudos - Opção III/Opção IV: Ramo - Temas em Políticas Públicas - 1º ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Opção III/Opção IV: Ramo - Temas em Políticas Públicas

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

 Option III/Option IV: Branch - Issues in Public Policy

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd 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)

Cidadania e Pluralismo nas Políticas Sociais/Citizenship and
Pluralism in Social Policy CS/CP Sem (2º) 162 TP-45 6

Opção
III/Opção
IV/Option
III/Option IV

Ambiente e Estratégias de Desenvolvimento/Environment and
Development Strategies PRU Sem (2º) 162 TP-45 6

Opção
III/Opção
IV/Option
III/Option IV

Política e Governação na Europa Ocidental/Política e Governação
na Europa Ocidental /Politics and Governance of Western Europe CP Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção

IV/Option IV
Europeização de Sistemas Políticos/Europeanization of Political
Systems CP Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção

IV/Option IV
Instituições e Estruturas de Governação Regional e
Local/Institutions and Structures of Regional and Local
Governance

CP Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção
IV/Option IV

Política e Governação da China/Politics and Governance of China CP Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção
IV/Option IV

Negociação, Decisão e Processos/Negotiation and Decision
Making Processes GES Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção

IV/Option IV
Políticas e Gestão de Recursos Humanos/Human Resources
Policies and Management CS Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção

IV/Option IV
Políticas, Organização e Gestão do Ensino Superior/Policies,
Organisation and Management of Higher Education CS Sem (2º) 162 TP-45 6 Opção

IV/Option IV

Opção Livre / Free Option QAC Sem (2º) 162 - 6 Opção
IV/Option IV

(10 Items)       
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9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Políticas de Inovação, Ciência e Tecnologia

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Políticas de Inovação, Ciência e Tecnologia

 
 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Organization of the Science and Technology System

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CS

 
9.4.1.3. Duração:

 semestral/semianuual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP-45

 
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):

 Carlos José de Oliveira e Silva Rodrigues (30h)

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

 Sara Margarida Alpendre Diogo (15h)

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

 Os estudantes devem adquirir competências para refletir sobre o papel que a ciência e a tecnologia (C&T) desempenham no
processo de desenvolvimento socioeconómico e sobre os quadros de referência e condicionantes das políticas públicas de C&T e a
estrutura organizacional e institucional que configura o seu desenho e implementação. De forma mais específica, os estudantes
devem adquirir competências em termos de:

 - compreensão das relações entre ciência, tecnologia e inovação e a promoção do desenvolvimento;
 - compreensão da evolução dos quadros de referência da construção de políticas de C&T;

 - compreensão da estrutura organizacional dos sistemas de C&T, designadamente dos subsistemas que os compõem e das
dinâmicas de rede que ligam esses subsistemas.

 - análise do enquadramento de política de C&T a nível da UE;
 - análise da situação portuguesa a nível da política de C&T e da organização do sistema de C&T.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The aim of this course is to provide students with competences to critically analyse, on the one hand, the role that science and
technology (S&T) play in the socio-economic development process and, on the other hand, the frames of reference and drivers of S&T
policies, as well as the organizational and institutional structure that configures the design and implementation of those policies. More
specifically, students will be able to know more about:

 - The relationships between science, technology, innovation and the promotion of development;
 - The evolution of the reference frames influencing the design of S&T policies;

 - The organization of S&T systems, namely, the subsystems in which they are divided and the network dynamics connecting the
subsystems.

 - The S&T policy framework provided by the EU;
 - The Portuguese S&T policy and the organization of the S&T system.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Ciência, tecnologia e desenvolvimento: discursos, debates e conceitos: A Sociedade do Conhecimento
 2. Perspetivas históricas sobre a política de C&T e evolução da organização dos sistemas de S&T

 3. Perspetivas teóricas sobre a relação entre C&T e inovação, competitividade e desenvolvimento
 4. Sistemas de C&T: componentes, dinâmicas relacionais e atributos

 5. As políticas de C&T no quadro da EU: uma perspetiva evolutiva
 6. As políticas de C&T em Portugal: uma perspetiva evolutiva
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7. A organização do sistema de C&T português
 8. Políticas de C&T e organização dos sistemas de C&T, estudos de caso: do Silicon Valley a Tampere, passando pelo Parque de

Ciência e Inovação de Aveiro
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Science, technology and development: discourses, debates and concepts: The Knowledge Society
 2. Historical perspectives on S&T policy and the S&T system evolution;

 3. Theoretical perspectives on the relationship between S&T and innovation, competitiveness and development;
 4. S&T systems: components, relational dynamics and attributes;

 5. S&T policies in the framework of the EU: an evolutionary perspective;
 6. S&T policies in Portugal: an evolutionary perspective;

 7. The Portuguese S&T system organization;
 8. S&T policies and S&T systems organization, case studies: from the Silicon Valley and Tampere to the Science and Innovation Park

in Aveiro
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento das sociedades é objeto de um consenso alargado. Neste contexto,
torna-se relevante conhecer, por um lado, a forma como as políticas públicas podem contribuir para uma melhor relação entre C&T e
desenvolvimento e, por outro, como é que os sistemas de C&T se podem organizar para otimizar essa relação. Esse conhecimento
encontra as suas fundações teóricas em vários domínios das ciências sociais, o que se reflete nos conteúdos programáticos. Torna-
se igualmente relevante compreender a evolução e o estádio atual do contexto em que o desenho e implementação de políticas de
C&T decorre, designadamente o contexto europeu e o contexto nacional. O cruzamento de diferentes perspetivas via recurso a
estudos de caso contribui para enriquecer o processo de construção de conhecimento no âmbito dos sistemas de C&T, com base na
aprendizagem a partir da prática.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 There is a broad consensus about the importance of science and technology in the development of societies. Accordingly, it is
relevant to know more about, on the one hand, the way public policies can contribute to enhance the relationship between S&T and
development, and, on the other hand, how can the S&T systems organize in order to optimize that relationship. The syllabus also
mirrors the need to address the theoretical foundations of S&T policies and systems. In addition, it contributes to fulfill the need for a
better understanding of the evolution and current status of the context in which S&T policy design and implementation occurs, namely
the European and the national contexts. Crossing different perspectives by analysing case studies enriches the knowledge building
process through learning from practice

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino combina a exposição de matérias pelo docente com a promoção de debates sobre essas matérias, com
base na modalidade de seminário. A parte expositiva tem por objetivo primordial alimentar o debate e mobilizar a participação dos
alunos.

 A avaliação baseia-se num trabalho prático (a desenvolver por grupo de 2/3 estudantes) e num teste escrito a realizar no final do
semestre.

 A classificação final é calculada com base na média ponderada entre a nota do trabalho prático (60%) e do teste (40%).
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodologies combine an expositive approach to the content of the course with the promotion of debates about that
content, based on a seminar approach. In other words, the expositive part aims at feeding the debate and mobilizing the participation
of students. The evaluation method is based on an assignment (to be developed by groups of 2/3 students) and on a written test at the
end of the semester. The final grade is calculated with basis on the weighted average of the grades obtained in the assignment (60%)
and the test (40%).

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A metodologia de ensino, visando essencialmente a promoção de um debate participado e estruturado, é adequada ao objetivo da
formação de profissionais criticamente reflexivos, dotados do conhecimento e das competências que o domínio das políticas da
ciência, tecnologia e inovação exigem. A avaliação, por seu turno, valoriza a reflexão e o pensamento crítico sustentado
cientificamente bem como as competências de investigação.

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

 The teaching methodology, aiming the promotion of a participated and structured debate, suits the improvement of the knowledge and
critical reflexive capacities which are required by the design and implementation of public policies pertaining to the science and
technology domain. In addition, the evaluation method values a critical analysis sustained by scientific knowledge as well as the
development of research skills

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Carvalho, T.; Diogo, S. (2018). Políticas de Ciência e Inovação no Quadro da Sociedade do Conhecimento. Efeitos no Emprego
Científico. In Serrano, M. & Neto, P. (Eds.) Políticas Públicas, Inovação e Emprego. Alcochete: SmartBook.

 Lemola, T. (2002). Convergence of national science and technology policies: the case of Finland, Research Policy, 31.
 Hackett, E., et al. (eds.) (2007). The Handbook of Science and Technology Studies, Cambridge: MIT Press.

 Edler, J.; Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: what, why, and how, Oxford Review of Economic Policy, 33(1): 2–23
 Rodrigues, C.; Melo, A. (2013). The Triple Helix Model as Inspiration for Local Development Policies: An Experience‐Based

Perspective. Inter J Urban and Regional Resea, 37(5).
 Weber, K.; Rohracher, H. (2012). Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change: Combining

insights from innovation systems and multi-level perspective in a comprehensive ‘failures’ framework. Research Policy, 41(6).
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Anexo II - Políticas Públicas e Sistemas de Saúde

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Políticas Públicas e Sistemas de Saúde

 
 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Public Policies and Health Systems

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CS

 
9.4.1.3. Duração:

 semestral/semiannual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP-45

 
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 Luís Rocha Pinto (22,5h)

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

 Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Madeira Almeida de Sousa Gomes (15h)
 Jorge Manuel Trigo de Almeida Simões (7,5h)

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

 Nesta unidade curricular pretende-se proporcionar aos alunos o contato com as teorias sobre as conceções dominantes de estado e
de políticas sociais em cujo âmbito se enquadram as políticas públicas de saúde. Propõe-se conduzir a reflexão dos estudantes
relativa aos diferentes modelos de organização dos sistemas de saúde: a sua evolução histórica e os desafios na atualidade. De
forma mais específica, pretende-se que no final os alunos sejam capazes de: compreender e analisar os fatores políticos
económicos e sociais que estão subjacentes à formação das políticas de saúde em Portugal; compreender e analisar os fatores
impulsionadores na definição do sistema e das políticas de saúde; identificar e compreender a influência dos atores sociais e dos
processos que intervêm no sistema e nas políticas sociais de saúde; analisar criticamente os impactos das políticas de saúde na
qualidade de vida da população portuguesa.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 With this curricular unity it is intended to provide students the contact with the theoretical framework related with state conceptions
and social policies within which health policies are developed. One intents to guide students’ thinking over the distinct models of
health organisation: its historical evolution and main challenges in our times. In a more specific way, one intends that at the end
students can be able to: understand and analyse the political, economic and social factors that support decision making processes in
health; to understand and analyse factors that define health policies and the national health system as a whole; to identify and
understand the influence of social actors and processes that interfere in the definition of the system and of health social policies; to
critically analyse the impact of health policies in the quality of life of the Portuguese population

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. ESTADO, POLÍTICAS SOCIAIS E SAÚDE
 1.1. A evolução nas conceções dominantes de estado

 1.2. O estado providência e o desenvolvimento de políticas sociais e de saúde
 1.3. Qualidade de vida e a construção social da saúde e da doença

 2. MUDANÇAS SOCIAIS NA CONTEMPORANEIDADE E SAÚDE
 2.1. Evolução demográfica e mudanças de estruturas populacionais com impacto na saúde

 2.2. A Evolução social, os ciclos de vida e os impactos na saúde
 3. POLÍTICAS DE SAÚDE E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CUIDADOS

 3.1. Introdução aos modelos de sistemas de saúde
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3.2. A organização da prestação de cuidados de saúde: traços gerais de evolução histórica
 3.3. Políticas de Saúde em Portugal: passado, presente e futuro

 
 
9.4.5. Syllabus:

 1. STATE, SOCIAL POLICIES AND HEALTH
 1.1 The evolution of state conceptions

 1.2 Welfare state and the development of social and health policies
 1.3 Quality of life and the social definition of health and illness

 2. SOCIAL CHANGES IN CONTEMPORANEOUS TIMES AND HEALTH
 2.1 Demographic evolution and changes in the structure of population with impact on health

 2.2 Social evolution, the life cycles and the impact on health
 3. HEALTH POLICIES AND THE ORGANISATION OF HEALTH SYSTEMS

 3.1 Introduction to health system models
 3.2 The organisation of health care: overview and historical evolution

 3.3 Health policies in Portugal: past, present and future
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Esta unidade curricular pretende proporcionar aos alunos o contato com as teorias sobre as conceções dominantes de estado e de
políticas sociais em cujo âmbito se enquadram as políticas públicas de saúde. Propõe-se, também, conduzir a reflexão dos
estudantes relativa aos diferentes modelos de organização dos sistemas de saúde. Para cumprir este objetivo, o conteúdo
programático da unidade curricular estará centrado em torno de três temáticas essenciais: Estado, políticas sociais e saúde;
Mudanças sociais na contemporaneidade e saúde e Políticas de saúde e organização dos sistemas de cuidados. Se com os
primeiros dois temas se pretende familiarizar os alunos com o processo complexo de definição de políticas públicas de saúde, a
última temática estará mais centrada na compreensão dos diversos modelos de sistemas e políticas de saúde

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This curricular unity intends to provide students the contact with the theoretical framework related with state conceptions and social
policies within which health policies are developed. One intents to guide students pondering over the distinct models of health
organization. In order to accomplish this main objective, the curricular unity syllabus focuses on three main themes: state, social
policies and health; social changes in contemporaneous times and health policies and the organisation of of health systems. If with
the first two thematic one intends to allow students to be more familiar with the complex process of defining public policies in the
health sector, the last one is more concentrated in the definition of health systems’ models of health care.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As diferentes temáticas expostas nos conteúdos programáticos da unidade curricular serão desenvolvidas em módulos. Nas horas
de contato com os estudantes, o docente irá expor o conhecimento existente sobre estas distintas temáticas. No entanto, não se
espera que os alunos tenham, aqui, um papel passivo. Bem pelo contrário. De facto, espera-se que o processo de aprendizagem
esteja centrado no aluno e que significa que os alunos serão ativamente encorajados a procurar o conhecimento usando, para tal,
fontes de informação científica. A avaliação será de tipo contínuo centrada essencialmente no desenvolvimento de pequenos
trabalhos de caráter científico para cada módulo definido. Cada um destes trabalhos terá o mesmo peso na nota final.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The different themes defined previously in the exposition of curricular unity syllabus will be developed in a modular perspective. In
time spent with students, teachers will try to pass on the knowledge in these different areas and students are not expected to have a
passive role. In fact it is expected that the learning process is concentrated in the student and this means that students will be actively
encouraged to search by their own the knowledge in scientific sources. The evaluation will be continuous, based mainly in working
papers that students will develop for each module defined. The assignments will have the same weighting in the final evaluation.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os objetivos de aprendizagem são orientados para dotar os estudantes com conhecimentos teóricos sólidos sobre as principais
correntes nestas áreas; estimular a compreensão de conceitos críticos por forma a incorporá-los na análise de situações concretas
e capacitá-los para a elaboração de diagnósticos às políticas de saúde. Neste sentido, procura-se estabelecer um equilíbrio entre a
intervenção dos docentes, como facilitadores do acesso ao conhecimento e aos instrumentos conceptuais básicos no campo, e
estudantes como agentes das suas aprendizagens. Este equilíbrio é conseguido com a partilha da responsabilidade pela animação
das aulas: uma parte é reservada para a apresentação dos temas pelos alunos e discussão coletiva; a outra parte para a
apresentação dos comentários dos professores, discussão aberta e fornecimento de complementos de informação científica. É esta
partilha de responsabilidades no processo de ensino/aprendizagem que facilita, nos estudantes, o estímulo à reflexão, o contacto
com autores básicos neste campo disciplinar e o aprofundamento das análises sobre as políticas de saúde, as transformações
sociais e a organização dos sistemas. Neste contexto, os docentes responsáveis pelos módulos assumem o princípio pedagógico
que o processo de aprendizagem não está centrado exclusivamente nos estudantes, mas resulta de uma co-responsabilização entre
os primeiros e os segundos

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

 The learning objectives are oriented to give students theoretical knowledge concerning the main paradigms in these areas; to
stimulate the understanding of critical concepts in order to give them the capacity to analyse health policies and organisation. In this
way, we are looking for a balance between teachers’ intervention, as facilitators of the students’ access to knowledge, and students’
agency in the learning processes. This balance will be attained by sharing responsibilities: one part of the lessons is under the
students’ responsibility in presenting their works and leading discussions; the other part is under the teachers’ responsibility in
commenting students’ works, opening the discussion and complementing knowledge. Sharing responsibility in teaching/learning
processes means to facilitate: the students’ reflexions; the students contact with the ‘founders’ of this disciplinary field; and a more in
deep analysis of the health policies, social changes and the organisation of the systems. In this context, teachers assume the



21/12/2018 ACEF/1819/0210677 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b970296e-011f-65a9-b08b-5bc450a90b38&formId=c0cb011e-cae1-6027-427a-5bf428811… 34/51

pedagogical principle that the learning process is not only focused on students, but also in teaching. Both students and teachers have
the responsibility of the learning success.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Albrecht G.L., Fitzpatrick R., Scrimshaw S. (eds.) (1999) The Handbook of Social Studies in Health and Medicine, Sage.
 Carvalho, T. (2009). Nova gestão pública e reformas da saúde: O profissionalismo numa encruzilhada. Lisboa: Edições Sílabo.

 Cohen, M. (1989). Health and the rise of civilization, Yale University Press.
 Gomes, M; Pinto; M.; Gomes dos Santos, G. (2010). Quality of life: a reappraisal. International Journal of Sociology and Social Policy,

30(9/10).
 Hoque, M; Pecotte, B; McGehee, M (2017). Applied Demography and Public Health in the 21st Century. Springer International

Publishing.
 Mendes, F. (2005) Conspiração Grisalha. Segurança Social, Competitividade e Gerações, Celta Editora.

 Rodrigues, T (2018) Envelhecimento e políticas de saúde. Lisboa: FFMS.
 Simões, J; Campos, A (2014). 40 anos de Abril na Saúde. Coimbra: Almedin.

 Skiadas, C; Skiadas, C (2018). Demography and Health Issues. Springer International Publishing.
 

 

Anexo II - Políticas Públicas de Emprego, Educação e Formação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Políticas Públicas de Emprego, Educação e Formação

 
 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Public Policies of Employment, Education and Training

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semiannual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP-45

 
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 do Nascimento Rodrigues Madeira de Almeida de Sousa Gomes (22,5h)

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

 Luís Filipe Oliveira Mota (22,5h)

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

 1. Desenvolvimento das bases conceptuais e teóricas que sustentam o quadro de análise subjacente à compreensão dos desafios
atuais relacionadas com as áreas setoriais em estudo;

 2. Desenvolvimento da capacidade de análise das principais tendências de evolução sobre as conceções relativas aos fenómenos do
trabalho e emprego e da educação e formação;

 3. Desenvolvimento da capacidade de análise das principais linhas de evolução das políticas públicas de emprego, educação e
formação nas últimas décadas;

 4. Desenvolvimento da capacidade de análise das principais áreas de preocupação atuais e futuras no domínio da intervenção
pública em estudo.

 5. Desenvolvimento da capacidade de acesso e utilização das principais fontes e bases de dados estatísticas (internacionais e
nacionais) relativas aos domínios em estudo

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1. to develop the conceptual and theoretical bases which support the framework of analysis necessary to understand the current
challenges related to the sectoral areas under study;

 2. to develop the capacity to analyse the main trends of evolution about the conceptions concerning the phenomena of work and
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employment and of education and training;
 3. to develop the capacity to analyse the main lines of evolution of public policies of employment, education and training in the past

decades;
 4. to develop the ability to analyse the main areas of current and future concerns in the fields of public intervention under study;

 5. to develop the capacity to access and use the main (international and national) sources and statistical databases related with the
domains under study

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. EVOLUÇÃO DO TRABALHO E EMPREGO 
 1.1. Transformação da organização social do trabalho: teorias e conceitos

 1.2. Mudanças na natureza do trabalho: Igualdade de género, Sindicalismo e representação profissional, Desafios emergentes das
novas tecnologias, diferenciação setorial 

 1.3. Tendências e dinâmicas internacionais e nacionais de evolução do mercado de trabalho 
 2. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

 2.1. Teorias de escolarização/formação e desigualdade 
 2.2. Tipologias e modalidades de educação e formação

 2.3. Tendências e dinâmicas de evolução em Portugal no contexto europeu
 3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM PORTUGAL

 3.1. Políticas e estruturas de regulação do mercado de trabalho
 3.2. Políticas e estruturas de formação e educação

 3.3. Desafios emergentes na estruturação da intervenção pública: reforma, precarização, conciliação trabalho-família;
envelhecimento ativo, saúde e bem-estar

 
 
9.4.5. Syllabus:

 1. EVOLUTION OF WORK AND EMPLOYMENT
 1.1. Transformation of the social organization of work: theories and concepts

 1.2. Changes in the nature of work: Gender equality, Trade unionism and professional representation, Emerging challenges of new
technologies, sectoral differentiation

 1.3. International and national trends and dynamics in the evolution of the labour market
 2. EDUCATION AND TRAINING

 2.1. Theories of schooling/ training and inequality
 2.2. Typologies and modalities of education and training

 2.3. Trends and dynamics of evolution in Portugal in the European context
 3. PUBLIC POLICIES OF EMPLOYMENT, EDUCATION AND TRAINING IN PORTUGAL

 3.1. Policies and structures for the regulation of the labour market
 3.2. Education and training policies and structures

 3.3. Emerging challenges within the structuring of public intervention: retirement, precarity, work-family conciliation; active ageing,
health and well-being

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos programáticos estão estruturados em torno de três pontos essenciais que compreendem os eixos centrais da unidade
curricular, nomeadamente: trabalho e emprego, formação e educação e, por último, políticas públicas. 

 Através da abordagem crítica e reflexiva das temáticas pretende-se promover a capacidade de investigação sobre as principais
tendências e desafios emergentes da evolução do trabalho- emprego, educação e formação, assim como a capacidade de análise e
de síntese face as respostas políticas e intervenção política nestas áreas

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus is structured around three essential points which comprise the central axes of the curricular unit, namely: work and
employment, training and education, and public policies.

 Through the critical and reflexive approach of those themes, the main purpose is to promote research capacity regarding the main
trends and emerging challenges of evolution of work-employment, education and training, as well as the capacity of analysis and
synthesis regarding the political responses and political intervention in these areas

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O programa da unidade curricular será desenvolvido em sessões teórico-práticas compreendendo a exposição dos conteúdos e o
desenvolvimento de trabalhos de aplicação, reflexão e discussão por parte dos estudantes. Pretende-se fomentar o envolvimento
dos estudantes através de uma perspetiva analítica e crítica com vista a permitir e fomentar análises reflexivas e enquadradoras das
questões e problemáticas inerentes ao trabalho, emprego, formação e educação no quadro de Organizações Públicas, Privadas ou
do Terceiro Setor. 

 A avaliação prevê por isso a realização de duas fichas de leitura com uma ponderação de 25%, cada uma, e um trabalho de
diagnóstico e análise, compreendendo a apresentação e defesa, com uma ponderação de 50%. 

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The syllabus of the curricular unit will be achieved through theoretical-practical sessions including lectures as well as practice,
reflection and discussion essays to be developed by the students. It is intended to foster students' involvement through an analytical
and critical perspective in order to enable and encourage reflective analyses about the issues and problems inherent to work,
employment, training and education domains within Public, Private or Third Sector Organisations.

 The evaluation is based on two critical reviews with a weight of 25% each, and a diagnosis and analytical essay, with written and oral
presentation, with a weight of 50%.

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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Esta unidade curricular pretende fomentar, por um lado, a capacidade de análise e crítica dos estudantes e, por outro, dotar de um
instrumental que lhes permita selecionar e reunir informação pertinente para a investigação, análise e reflexão. Assim, as
metodologias de ensino requerem que o estudante desempenhe um papel ativo e participativo através do seu envolvimento na
realização de trabalho que potencia o desenvolvimento das diferentes competências, incluindo recolha de elementos para a análise e
o desenvolvimento de um esforço de investigação e reflexão

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

 This curricular unit aims to foster, on the one hand, students' analytical and critical capacity and, on the other hand, to provide them
with the tools to select and collect relevant information for research, analysis and reflection. Thus, learning methodologies require
that students play an active and participative role through their involvement in essays that potentiate the development of different
competences, including the collection of elements for analysis and the development of a research and reflection effort

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Almeida, P.(2012) Variações sobre o trabalho moderno. Lisboa: Mundos Sociais 
 Cantante, F.(2018) O Mercado de Trabalho em Portugal e nos Países Europeus: Estatísticas 2018. Lisboa: Observatório das

Desigualdades
 Dray, G. et al.(2016) Livro verde sobre as relações laborais. Lisboa: GEP

 Freire, J. et al.(2014) Sociologia do trabalho: Um aprofundamento. Porto: Afrontamento
 Mota, L.(2016) O Desafio da Metagovernação na Implementação de Políticas Públicas: (in)compatibilidades entre estilos de

governação e estratégias de coordenação no domínio da educação e formação de adultos em Portugal. Lisboa: Tese de
Doutoramento

 Pinto, M.L.;Gomes, M.C.(2010) Primeira reflexão sobre a fecundidade, as condições de trabalho e as políticas de apoio à maternidade
numa perspetiva regional. Revista Estudos Demográficos INE, Nº 48, 63-76.

 Rodrigues, M.L. (Coord.)(2014) 40 anos de políticas de educação em Portugal (vols. I e II) Coimbra: Almedina
 Smith, V.(2013) Sociology of Work: An Encyclopedia. London: Sage

 

Anexo II - Delegação, Participação e Escolha Coletiva

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Delegação, Participação e Escolha Coletiva

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Delegation, Preferences and Collective Choice

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CP

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semiannual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP-45

 
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):

 Carlos Jalali (22,5h)

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

 Patrícia Silva (22,5h)

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

 Sendo uma unidade curricular do tronco comum do Mestrado, a unidade curricular dirige-se fundamentalmente ao conjunto de
conhecimentos, aptidões e competências previstas no Decreto-Lei n.º 74/2006, artigo 15º. Em particular, esta unidade curricular visa
primariamente as competências, conhecimentos e aptidões previstas nas alíneas (b), (c), (d) deste Decreto-Lei. Em termos mais
específicos, esta UC visa permitir aos alunos: 1) compreender contextos e cenários de escolha coletiva, bem como os processos de
participação e delegação nestes envolvidos, sendo capaz de não só analisar os fenómenos políticos em análise na UC sob este
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prisma como também compreender como estes são relevantes noutros contextos; 2) compreender e lidar com a complexidade e
incerteza nos contextos de escolha coletiva, sendo capaz de identificar as cadeias de delegação que implicam, bem como as formas
de participação nestes.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course is fundamentally aimed at the set of knowledge, skills and competences provided for in Decree-Law no. 74/2006, article
15. In particular, this curricular unit aims primarily at the competences, knowledge and skills provided for in paragraphs (b), (c), (d) of
this Decree-Law. In more specific terms, this UC aims to enable students to: 1) understand contexts and scenarios of collective
choice, as well as the processes of participation and delegation involved, as well as being able to not only analyse political
phenomena under analysis in the UC and to as understand how they are relevant in other contexts; 2) to understand and deal with
complexity and uncertainty in collective choice contexts, being able to identify the implied delegation chains, as well as their forms of
participation.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Introdução: participação, delegação e escolha coletiva em democracia
  

Módulo 1: Participação política
  

1. Lógicas de participação política 
 2. Mecanismos de participação política

 3. Estruturas de participação política
 4. Atores da participação política

  
Módulo 2: Delegação

  
1. A delegação em democracia

 2. Accountability horizontal e vertical
 3. As cadeias de delegação no sistema político

 4. A relação entre executivo político, executivo central e executivo permanente
  

Módulo 3: Escolha Coletiva
  

1. Fundamentos teóricos da escolha coletiva
 2. A lógica da ação coletiva

 3. Teoria de jogos e escolha coletiva
 4. O governo dos comuns

 
 
9.4.5. Syllabus:

  
Introduction: Participation, delegation and collective choice in democracy

  
Module 1: Political participation

 1. Logics of political participation
 2. Mechanisms for political participation

 3. Structures of political participation
 4. Actors of political participation

  
Module 2: Delegation

 1. Delegation in democracy
 2. Horizontal and vertical accountability

 3. The chains of delegation in the political system
 4. The relationship between political executive, central executive and permanent executive

  
Module 3: Collective Choice

 1. Theoretical foundations of collective choice
 2. The logic of collective action

 3. Game theory and collective choice
 4. The government of the commons

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A abordagem do estado da arte e bibliografia de referência na UC permite conhecer e analisar os principais conceitos, teorias e
instrumentos da ciência política relacionados com a participação política; com processos de delegação em democracia; e com as
lógicas de escolha coletiva. 

  
A articulação entre os vários conteúdos programáticos possibilita a reflexão crítica sobre os contextos e cenários de escolha
coletiva, bem como os processos de participação e delegação nestes envolvidos, contribuindo para a análise de fenómenos políticos
e sua aplicação mais ampla. 

  
Os conteúdos programáticos permitem assim adquirir instrumentos de análise dos contextos e processos de escolha coletiva e as
cadeias de delegação que estes implicam, bem como as formas de participação nestes. Ao mesmo tempo, a reflexão a partir de
diferentes perspectivas teóricas e empíricas permite compreender e lidar com a complexidade e incerteza nos contextos de escolha
coletiva.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The state-of-the-art approach and reference bibliography in course allows students to know and analyse the main concepts, theories
and instruments in political science related to political participation; with processes of delegation in democracy; and with the logics of
collective choice.

  
The articulation between the various modules in the syllabus allows for a critical reflection on the contexts and scenarios of collective
choice, as well as the processes of participation and delegation involved, contributing to the analysis of political phenomena and their
wider application.

  
The syllabus allows students to acquire instruments of analysis of the contexts and processes of collective choice and their chains of
delegation, as well as their forms of participation. At the same time, reflection from different theoretical and empirical perspectives
allows us to understand and deal with complexity and uncertainty in collective choice contexts.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Estimula-se o trabalho autónomo, o debate académico e uma reflexão crítica que remeta para os quadros teóricos e metodológicos e
estado da arte da disciplina. Essa participação activa é acompanhada pela sistematização analítica das dimensões relevantes pelo
docente. 

  
A avaliação, do tipo contínuo, articula-se com esta metodologia e com os 6 ECTS a que corresponde a unidade curricular: 

  
i. Um trabalho individual (60%), máximo de 3.000 palavras

  
ii. Apresentação e discussão de textos (40%)

  
Cinco das aulas comportarão uma componente de seminário, com a apresentação e discussão dos textos indicados para a sessão.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The course stimulates autonomous work, academic debate and a critical reflection that refers to the theoretical and methodological
frameworks and state of the art of the discipline. This active participation is accompanied by the analytical systematization of the
relevant dimensions by the lecturer.

  
The evaluation, of the continuous type, is articulated with this methodology and with the 6 ECTS corresponding to the curricular unit:

  
i. Individual work (60%), maximum of 3,000 words

  
ii. Presentation and discussion of texts (40%)

  
Five classes will include a seminar component, with the presentation and discussion of the texts indicated for the session.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Como referido no ponto 7, as metodologias de ensino privilegiam o trabalho autónomo e o debate académico. Neste âmbito, uma das
estratégias de ensino consiste na inclusão de uma componente de seminário em aula, com a apresentação e discussão dos textos
indicados para a sessão. Tal é claramente coerente com os objectivos da unidade curricular no que tange aos conhecimentos,
aptidões e competências previstas no Decreto-Lei n.º 74/2006, artigo 15º. Assim, esta componente é claramente coerente com o
objectivo de desenvolver competências no que diz respeito à comunicação das conclusões, e dos conhecimentos e raciocínios a
estas subjacentes, de uma forma clara. De igual modo, esta componente contribui para os objectivos de aprendizagem relacionados
com a aplicação de conhecimentos, integrar conhecimentos e emitir juízos em situações de informação limitada, bem como reflexões
sobre as implicações destes. 

  
Os objectivos decorrentes do Decreto-Lei n.º 74/2006 são também abarcados pelo trabalho de desenvolvimento individual, que é o
elemento central da avaliação da unidade curricular e consequentemente também um aspecto nuclear do processo de ensino-
aprendizagem. Este permite assim desenvolver as seguintes competências: aplicação dos conhecimentos e resolução de problemas
em contextos alargados; capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções nestes
contextos, incluindo reflexões sobre as suas implicações; comunicar conhecimentos, raciocínios e conclusões de uma forma clara
por meio escrito; e, por fim, ao envolver trabalho de pesquisa, o desenvolvimento de competências de aprendizagem ao longo da vida
com autonomia

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

 As mentioned in item 7, teaching methodologies focus on autonomous work and academic debate. In this context, one of the teaching
strategies consists in the inclusion of a seminar component in class, with the presentation and discussion of the texts indicated for
the session. This is clearly consistent with the objectives of the course regarding the knowledge, skills and competences provided for
in Decree-Law no. 74/2006, article 15. This component is therefore clearly consistent with the objective of developing skills in
communicating the conclusions, and the underlying knowledge and reasoning, in a clear way. Likewise, this component contributes to
the learning objectives related to the application of knowledge, integrating knowledge and giving judgment in situations of limited
information, as well as reflections on their implications.

  
The objectives originating from Decree-Law no. 74/2006 are also covered by the individual development work, which is the central
element of the evaluation of the course and consequently also a core aspect of the teaching-learning process. This allows students to
develop the following competences: application of knowledge and problem solving in broad contexts; ability to integrate knowledge,
deal with complex issues, develop solutions in these contexts, including reflections on their implications; communicate knowledge,
reasoning and conclusions in a clear written form; and, finally, by involving research work, the development of lifelong learning skills
with autonomy.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Ostrom, Elinor (1990) Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University
Press.

  
Powell, Jr., G. Bingham (2000), Elections as instruments of democracy: majoritarian and proportional visions, New Haven: Yale
University Press.

  
Strøm, Kaare, Wolfgang C. Müller, & Torbjörn Bergman (orgs.). (2003). Delegation and accountability in parliamentary democracies.
Oxford: Oxford University Press.

  
Gilardi, Fabrizio, & Dietmar Braun (orgs.). (2006). Delegation in contemporary democracies. Londres: Routledge.

  
Dalton, Russell J., & Hans-Dieter Klingemann (orgs.) (2007), The Oxford handbook of political behavior. Oxford: Oxford University
Press (especialmente parte VI)

  
Van Deth, Jan W., & Yannis Theocharis (2017). Political participation in a changing world: conceptual and empirical challenges in the
study of citizen engagement. Londres: Routledge.

 

Anexo II - Recrutamento e Elites Políticas

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Recrutamento e Elites Políticas

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Recruitment and Political Elites

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CP

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semiannual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP-45

 
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):

 Patrícia Catarina de Sousa e Silva (22,5h)

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

 Teresa Ruel (22,5h)
  

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

 A unidade curricular visa dotar os alunos de uma visão global sobre os principais desenvolvimentos teóricos e metodológicos no
estudo das elites políticas, recorrendo para tal a uma perspetiva comparada. Reúne trabalhos clássicos e contemporâneos sobre as
elites políticas para fornecer um quadro abrangente da importância das elites políticas democráticas nos processos de políticas
públicas e nos seus resultados. Ao analisar e discutir a investigação existente - tanto descritiva quanto empírica – esta unidade
curricular procura compreender o papel da liderança política nos processos políticos contemporânea, analisando estratégias e
padrões de recrutamento e como as elites podem ser restringidas. Finalmente, pretende-se analisar os principais resultados da
investigação empírica recente em Portugal e em perspetiva comparada e discutir diferentes estratégias de pesquisa empíricas
utilizadas.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course aims to provide students with a global view on the main theoretical and methodological developments in the study of
political elites, using a comparative perspective. It brings together classic and contemporary work on political elites to provide a
comprehensive account of the importance of democratic political elites in shaping policymaking processes and outcomes. By
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analysing and discussing existing research – both descriptive and empirical – this course seeks to understand the role of political
leadership within contemporary politics by analysing recruitment strategies and patterns and how elites can be constrained. Finally,
this course also seeks to analyze recent empirical research in Portugal and in a comparative perspective, not only to acknowledge
patterns of recruitment, but also to discuss different empirical research strategies used

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. O estudo das elites políticas - As teorias «clássica» e «pluralista» das elites
 1.1. Elitismo

 1.2. Pluralismo
 1.3. Institucionalismo

 1.4. Neoinstitucionalismo
  

2. Os partidos políticos
 2.1. Natureza e funções dos partidos políticos

 2.2. Estrutura organizativa dos partidos 
 2.3. As “regras do jogo”: Sistema político, sistema eleitoral e recrutamento partidário

  
3. Relação entre os partidos e as elites

 3.1. Recrutamento das elites 
 a. Recrutamento intrapartidário 

 b. Recrutamento parlamentar e ministerial 
 c. Recrutamento ao nível do poder sub-nacional e supranacional

 d. O recrutamento de pessoal não representativo: a administração pública
 3.2. O controlo das elites

 a. As atitudes das elites políticas
 b. Congruência entre as estruturas partidárias e as elites

 c. Delegação e problemas de agência 
  

4. Relação dos eleitores com as elites
 4.1. As escolhas dos eleitores 

 4.2. Ética e elites 
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. The study of political elites – “Classical" and "pluralist" theories of elites
 1.1. Elitism

 1.2. Pluralism
 1.3. Institutionalism

 1.4. Neo-institutionalism
  

2. Political parties
 2.1. Nature and functions of political parties

 2.2. Parties organizational structures
 2.3. The "rules of the game": political system, electoral system and party recruitment

  
3. Linkages between parties and elites

 3.1. Recruitment of elites
 a. Intraparty Recruitment
 b. Parliamentary and ministerial recruitment

 c. Recruitment at the sub-national and supranational levels
 d. Recruitment of non-representative staff: public administration

 3.2. Constraining elites
 a. The attitudes of political elites 

 b. Congruence between partisan and elite structures
 c. Delegation and agency problems

 4. Linkages between voters and elites
 4.1. How voters choose leaders

 4.2. Ethics and elites 
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 O primeiro modulo pretende consolidar o conhecimento relativamente aos principais desenvolvimentos teóricos no estudo das elites
políticas, reunindo trabalhos clássicos e contemporâneos. 

 O segundo módulo pretende focar-se na natureza e modelos organizativos dos partidos políticos, que permitam enquadrar a
discussão sobre a distribuição interna do poder. Analisam-se, ainda, as implicações dos sistemas político e eleitoral sobre as
estratégias de recrutamento. 

 Posteriormente, são analisados os processos de recrutamento para explorar o papel dos partidos políticos como guardiões do poder
político e veículos para o desenvolvimento de carreiras. Este módulo também explora as atitudes das elites e a congruência entre as
estruturas partidárias e de elite. Finalmente, as ligações entre eleitores e elites são exploradas, juntamente com uma análise da ética
das elites políticas

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The first module aims to consolidate knowledge on the main theoretical developments in the study of elites role in the public policy
process, discussing either classic and contemporary theories. 

 The second module seeks to frame the discussion on the internal distribution of power, by focusing on the nature and organizational
models of political parties. The implications of the political and electoral systems on recruitment strategies are also analyzed.
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Then, recruitment processes are examined to specifically explore the role political parties as gatekeepers for political power and
vehicles for career development. This module also explores the attitudes of elites and the congruence between partisan and elite
structures. Finally, the linkages of voters and elites are explored, along with an analysis of the ethics of political elites. 

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas combinarão abordagens teóricas e práticas. As aulas teóricas visam consolidar um quadro de referência que permita uma
compreensão da literatura de referência. A metodologia de ensino também visa estimular o trabalho autónomo, o debate académico e
a reflexão crítica sobre as leituras centrais e sobre os debates atuais.

 Semanalmente, os alunos devem analisar as leituras essenciais. O regime de avaliação é baseado na participação em sala de aula
(20%) que depende dessas leituras. Espera-se, também, que cada aluno escreva uma análise comparativa das leituras da semana
(50%) - na semana para a qual se inscreveu - destacando os argumentos centrais e pontos de discordância na literatura. Por fim, os
alunos devem preparar uma apresentação sobre as leituras da semana (30%).

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Classes will combine theoretical and practical approaches. Theoretical classes aim to consolidate a baseline framework to provide
students with the basic concepts for understanding the reference literature. Teaching methodology also aims to stimulate
autonomous work, academic debate and critical reflection on central readings and current debates. 

 Students are expected to read essential readings on a weekly bases. The assessment regime is based on classroom participation
(20%) that depend on those readings. Each student is also expected to write one comparative analysis of the week’s readings (50%) –
in the week they signed up for) highlighting the central arguments and points of disagreement in the literature. Finally, students are
expected to prepare a presentation on the week’s readings (30%). 

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Como se espera que os estudantes reflitam criticamente sobre as leituras semanais, a metodologia procura i) apoiar os esforços dos
alunos em contexto de aula consolidando o conhecimento sobre conceitos e abordagens teóricas; ii) estimular o trabalho autónomo e
a reflexão crítica através das tarefas na análise crítica do conjunto de leituras que suportam cada aula. A participação também é
fortemente incentivada.

  

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

 As students are expected to critically reflect on the weekly readings, the methodology seeks to i) support students’ endeavors by in
class consolidating knowledge on concepts and theoretical approaches; ii) stimulating autonomous work and critical reflection is
through the tasks on the critical analysis of the set of readings that support each class. Participation is also strongly encouraged.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 de Almeida, P. T., Pinto, A. C. & Cotta, M. (2018). Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies. London:
Palgrave Macmillan 

 de Almeida, P. T., Pinto, A. C. & N. Bermeo (eds.) (2012). Quem Governa a Europa do Sul. Lisbon: ICS
 Cotta, M. & Heinrich, B. (eds.) (2007). Democratic Representation in Europe. Oxford: Oxford University Press.

 Higley, J. (2010). Elites e Democracia. Lisbon: Livros Horizonte
 Putnam, R. (1976). The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

 Lisi, M. (2011). Os partidos políticos em Portugal: continuidade e transformação. Lisbon: Almedina.
 Hermann, M. G., Preston, T., Korany, B., & Shaw, T. M. (2001). Who leads matters: The effects of powerful individuals. International

Studies Review, 3(2), 83-131
 Dahl, R. (2005) Who Governs?. New Haven: Yale University Press

 Kopecký, P., Mair, P., & Spirova, M. (Eds.). (2012). Party patronage and party government in European democracies. Oxford: Oxford
University Press

 

Anexo II - Instituições e Estruturas de Governação Regional e Local

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Instituições e Estruturas de Governação Regional e Local

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Institutions and Structures of Regional and Local Governance

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CP

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semiannual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP-45
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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):

 Filipe José Casal Teles Nunes (45h.)

 
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):

 A unidade curricular procura dotar os alunos de uma visão global e de uma perspetiva integrada sobre as instituições e as estruturas
de governação local e regional, bem como do seu funcionamento, diferenciação e evolução. Procura, assim:

 - assegurar o conhecimento aprofundado dos fundamentos, princípios e estruturas de governação à escala sub-nacional, tanto em
Portugal como em perspetiva comparada;

 - estimular a reflexão sobre as instituições relevantes no processo de administração, bem como a identificação de diferentes
modelos institucionais nos processos de governação ao nível local e regional;

 - promover a análise e avaliação dos efeitos dos contextos institucionais sobre a governação e as políticas públicas locais e
regionais;

 - dotar os alunos de uma visão abrangente e sustentada do funcionamento, da organização e da evolução das instituições de
governação sub-nacional.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This curricular unit aims at providing students with a global vision and an integrated perspective on local and regional governance
institutions and structures, as well as their functioning, differentiation and evolution. Therefore, it intends to:

 - ensure a comprehensive knowledge of the principles and structures of governance at the sub-national level, both in Portugal and in a
comparative perspective;

 - stimulate thought on the relevant institutions in the administration process, as well as the identification of different institutional
models in governance processes at local and regional level;

 - promote the analysis and evaluation of the effects of institutional contexts on governance and local and regional public policies;
 - give students a comprehensive and sustained view of the functioning, organization and evolution of sub-national governance

institutions
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 A. Organização do Estado, identidade e território
 a. Estado e Território

 b. História do municipalismo português
 c. A administração regional e local em Portugal

 d. Instituições da governação local e regional
 B. Organização sub-nacional comparada

 a. Os governos locais na Europa
 b. Tradições e transições de modelos de governação

 C. As administrações regionais e as autonomias
 a. Os governos regionais

 b. A administração regional
 D. Administração local portuguesa

 a. Organização e funcionamento
 b. As instituições políticas

 c. A democracia local
 E. Governação multinível 

 a. A articulação entre estruturas de governação
 b. Eficiência e capacidade de governação

 c. Europeização de políticas públicas
 F. Reformas territoriais e funcionais na Europa

 a. Estratégias de reformas
 b. Os territórios e as funções dos governos locais na Europa

 
 
9.4.5. Syllabus:

 A. Organization of the State, identity and territory
 a. State and Territory

 b. Municipalism in Portugal 
 c. Regional and local administration in Portugal

 d. Institutions of local and regional governance
 B. Comparative sub-national organization

 a. Local governments in Europe
 b. Traditions and transitions of governance models
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C. Regional administration and autonomy
 a. Regional governments

 b. Regional administration
 D. Local Administration in Portugal

 a. Organization and operation
 b. Local political institutions

 c. Local democracy
 E. Multilevel governance

 a. Articulation between governance structures
 b. Efficiency and governance

 c. Europeization of public policies 
 F. Territorial and functional reforms in Europe

 a. Reform strategies
 b. Territories and functions of local governments in Europe

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A unidade curricular procura dotar os alunos de uma visão global e de uma perspectiva integrada sobre as instituições e as
estruturas da governação local e regional, bem como do seu funcionamento, diferenciação e evolução. O primeiro módulo assegura
uma introdução e visão global sobre a organização do território e das suas instituições políticas e administrativas. No módulo
seguinte, atende-se à sua diferenciação europeia, privilegiando uma análise comparada. Os restantes módulos possibilitarão um
aprofundamento mais detalhado da administração local e regional portuguesa, aos princípios que orientam a autonomia local e as
políticas públicas, bem como ao valor e limites das mesmas, nomeadamente no que diz respeito à eficiência, capacidade de
governação e articulação multinível. O módulo final permitirá uma melhor compreensão das reformas e respetivas tendências no
contexto europeu.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This curricular unit aims at provididing students with a global vision and an integrated perspective on the institutions and structures of
local and regional governance, as well as their functioning, differentiation and evolution. The first module provides an introduction and
overview on the organization of the territory and its political and administrative institutions. The following module is focused on its
European differentiation, with a comparative analysis. The remaining modules will enable a more detailed analysis of the Portuguese
local and regional administration, the principles that guide local autonomy and public policies, as well as their value and limits, in
particular with regard to efficiency, governance capacity and multilevel articulation. The final module will provide a better
understanding of the reforms and their trends in the European context.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Esta unidade curricular privilegia uma metodologia de aprendizagem que, entre sessões expositivas e apresentação participada de
trabalho desenvolvido autonomamente, possa suscitar, de forma articulada, um debate de aprofundamento que promova o confronto
de argumentos.

 Estimular-se-á, assim, o debate académico e uma reflexão crítica que remeta e esteja alicerçada nos quadros teóricos e
metodológicos da disciplina. Essa participação ativa será acompanhada pela sistematização teórica e analítica das dimensões
relevantes pelo docente.

 O regime de avaliação proposto decorre da organização da disciplina, assentando em dois momentos ao longo do semestre. O
primeiro consiste na produção e apresentação de um breve estudo de caso que permita ilustrar e aprofundar algum dos elementos
programáticos da unidade curricular (50%). O segundo momento consiste na avaliação escrita de conhecimentos (50%)

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This curricular unit is supported in a learning methodology that, between lectures and the presentation of independently developed
work, can stimulate, in an articulated way, a debate that promotes the confrontation of arguments.

 Therefore, It will encourage academic debate and critical reflection based on the theoretical and methodological frameworks of the
discipline. The active participation of students will be complemented by the theoretical and analytical systematization of the relevant
dimensions by the lecturer.

 The suggested evaluation regime results from the organization of the discipline and has two moments during the semester. The first
consists in the production and presentation of a brief case study that allows to illustrate and deepen some of the programmatic
elements of the curricular unit (50%). The second moment is a written assessment of students proficiency of the main contents of the
course (50%).

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Sendo objetivo desta unidade curricular proporcionar um conhecimento que aprofunde alguns dos principais elementos que
constituem as instituições, estruturas e funcionamento da Governação local e regional, importa uma abordagem que conduza os
alunos a um trabalho sistemático de desenvolvimento de competências. Em termos dos objetivos específicos, estes são
assegurados pela necessária interação das metodologias de ensino com os conteúdos programáticos. Esta propicia aos alunos um
leque de instrumentos analíticos que permitem abordar as instituições de governação local e regional de forma sólida e consistente.
Com efeito, a natureza do programa e a modelização participativa do funcionamento da unidade curricular possibilitam aos alunos
uma visão mais completa e crítica na sua análise das estruturas e instituições de governação, na medida em que se tornam capazes
de compreender e dialogar com esta temática a partir de diferentes perspetivas. Nesse sentido, as metodologias de ensino são
consistentes com o objetivo de assegurar a compreensão aprofundada do conteúdo programático. O desenvolvimento autónomo da
aprendizagem, nomeadamente através da identificação e elaboração de um estudo de caso contribui para a reflexão sobre as
instituições e configurações institucionais no processo de governação local e regional, preconizada nos objetivos, bem como para a
sua análise e avaliação.

 Este modelo possibilita – sem negligenciar o enquadramento e sistematização por parte do corpo docente – o reforço da
aprendizagem através do trabalho autónomo. Este objetivo parece ser particularmente relevante dado o facto desta unidade
curricular pressupor a aquisição de um conjunto de competências e conhecimentos indispensáveis à compreensão da governação
sub-nacional em Portugal e em perspetiva comparada
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9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The objective of this curricular unit is to develop competencies related to the main elements that constitute the institutions, structures
and functioning of Local and Regional Governance. This approach will expect students to develop systematic competence
development work. In terms of the specific objectives, these are ensured by the necessary interaction of teaching methodologies with
the programmatic contents. It provides students with a range of analytical tools that enable them to approach local and regional
governance institutions in a sound and consistent manner. In fact, the nature of the program and of the autonomous work of the
curricular unit allow students a more complete and critical view in their analysis of governance structures and institutions, as they
become able to understand and dialogue with this subject from different perspectives. 

 In this sense, teaching methodologies are consistent with the objective of ensuring a thorough understanding of the program content.
The autonomous development of learning, namely through the identification and elaboration of case studies, contributes to the debate
on institutional configurations in local and regional governance, as advocated in the objectives, as well as for their analysis and
evaluation.

 This model enables - without neglecting the framing and systematization by the lecturer - learning processes through autonomous
work. This objective seems to be particularly relevant given the fact that this curricular unit assumes the acquisition of a set of skills
and knowledge indispensable to the understanding of sub-national governance in Portugal and in a comparative perspective.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Bouckaert, G. & Kuhlmann, S. (2016) (eds.) Local Public Sector Reforms in Times of Crisis, Palgrave
 Baldersheim, H. & Rose, L.E. (eds.) (2010) Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders, Palgrave 

 Denters, B. & Rose, L. (2005), Comparing Local Governance: trends and developments, Palgrave 
 Hlepas, N.; Kersting, N.; Kuhlman, S.; Swianiewicz, P. & Teles, F. (2018). Sub-municipal Governance in Europe, Palgrave

 John, P. (2001), Local Governance in Western Europe, London: Sage
 Loughlin, J., Hendriks, F. & Lidström, A. (2011)(eds.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford

University Press
 Schwab, C., Bouckaert, G. & Kuhlmann, S. (2017) (eds.), The Future of Local Government in Europe: Lessons from Research and

Practice in 31 Countries, Berlin:Nomos/Edition Sigma
 Sousa, L., Cruz, N., Tavares, A. e Jorge, S. (2015) (eds.) A reforma do poder local em debate, ICS: Lisboa

 Teles, F. (2016). Local governance and Inter-municipal Cooperation, Palgrave

 

Anexo II - Seminário de Integração e Orientação em Ciência Política

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário de Integração e Orientação em Ciência Política

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Integration and Orientation in Political Science Seminar

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CP

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/semiannual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP-45

 
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):

 Patrícia Catarina de Sousa e Silva (22,5h)

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

 Marta Patrão (22,5h)

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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- Conhecer e posicionar-se criticamente face às várias perspectivas e abordagens metodológicas na investigação em Ciência
Política 

 - Reconhecer a especificidade das questões e opções metodológicas em Ciência Política
 - Conhecer técnicas de recolha e análise de dados passíveis de ser utilizadas na condução da investigação em Ciência Política

 - Consolidar competências para a prática de investigação científica autónoma
 - Adquirir competências transversais para conceber um projecto de investigação e formular uma proposta de tese.

 - Articular os conhecimentos e competências com unidade curricular de dissertação/projeto/estágio, para desenvolver o projecto de
investigação 

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 -To know (and critically position itself) in the face of various perspectives and methodological approaches in Political Science
research. 

 -To recognize the specificity of the issues and methodological options in Political Science.
 -To know techniques of data collection and analysis that can be used to conduct research in Political Science.

 -Consolidate competences for the practice of autonomous scientific research.
 -Acquiring transversal competences to design a research project and formulate a thesis proposal.

 -Articulate the knowledge and skills acquired on the seminar with the curricular unit of Dissertation/Project/Internship to develop the
research project. 

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Enquadramento e fundamentos do processo de investigação em Ciência Política
 1.1. Pressupostos teóricos e epistemológicos

 1.2. Etapas e dinâmicas do processo de investigação
 1.2. Comunicação e publicação em ciência

 1.3. Questões éticas 
 2. Estratégias metodológicas

 2.1. Abordagens quantitativas, qualitativas e as novas tendências de integração metodológica: pressupostos básicos
 3. A recolha de dados. Fontes primárias e secundárias 

3.1. Pesquisa extensiva: inquéritos e bases de dados estatísticos
 3.2. Pesquisa intensiva: estudos de caso, pesquisa de terreno, observação participante, abordagem etnográfica, grounded theory,

entrevistas, análise documental
 4. Análise de dados 

 4.1. Análise estatística 
4.2. Análise de discurso e análise de conteúdo 

 4.3. Validade e fiabilidade 
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Fundamentals of the research process in Political Science
 1.1. Theorethical and epistemological principles

 1.2. Phases and dynamics of the research process
 1.2. Comunication and publishing in science

 1.3. Ethical issues
 2. Methodological strategies

 2.1. Quantitative, qualitative and mixed methods approaches: Basic assumptions
 2.2. Extensive research: Inquiry and statistical databases

 2.3. Intensive research: Case study, field research, participant observation, ethnographic approach, grounded theory 
 2.4. Action-research

 2.5. Comparative research: objectives and comparison issues
 2.6. Experimental research

 2.7. Mixed methods approach
 3. Data analysis 

 3.1. Quantitative analysis
 3.2. Content and discourse analysis

 4. Research proposal
 4.1. Problem and objectives definition

 4.2. Conceptualization
 4.3. Operationalization and observation

 4.4. The writing of the proposal
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 O Seminário de Integração e Orientação em Ciência Política tem como finalidade capacitar os alunos para a prática de investigação
científica autónoma, apoiando o processo de desenvolvimento das dissertações de mestrado, articulando-se com a unidade
Curricular de Dissertação/Projeto. Desse modo, procura-se apresentar, de uma forma integradora: i) os princípios básicos do
processo de investigação; ii) técnicas e métodos (quantitativos, qualitativos e mistos) de investigação científica úteis nos processos
de recolha, tratamento e análise de informação.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The Integration and Orientation in Political Science Seminar aims to enable students to the practice of autonomous scientific research,
supporting them on the the development of their master's dissertations, in articulation with the Dissertation/Project curricular unit. In
this way, an attempt is made to present, in an integrative way: i) the basic principles of the research process; (ii) techniques and
methods (quantitative, qualitative and mixed) of scientific research useful in the collection, treatment and analysis of information/data.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As aulas serão conduzidas recorrendo a estratégias expositivas conciliadas com estratégias de índole mais activa, em particular,
trabalhos em pequenos grupos e apresentação e discussão de casos por outros investigadores e especialistas que potenciem o
envolvimento e o posicionamento crítico dos alunos bem como o treino e apropriação de competências transversais ao processo de
investigação. A avaliação da disciplina inclui dois elementos de avaliação: um projeto escrito, que deverá corresponder a um capítulo
de revisão da literatura e aprofundamento da componente metodológica da proposta de tese, em articulação com o orientador
(ponderação de 80% da nota final. A avaliação inclui ainda a realização de trabalhos práticos, em contexto de aula, que se centram na
procura de resposta a um problema/questão prático do quotidiano, utilizando a metodologia científica. A avaliação desta componente
baseia-se na apresentação e discussão oral do trabalho (a ponderação de 20% na nota final).

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes will be conducted using expository strategies reconciled with more active strategies, specifically, work in small groups
and discussion of cases by other researchers/specialists (in line with the programmatic content), that enhance students' involvement
and critical positioning, as well as the training of transversal competences to the research process. The evaluation includes two
components: i) a written report (5000 - 7500 words), corresponding to a chapter of literature review and deepening of the
methodological component of the thesis proposal; this report will be presented by the students and evaluated by expert teachers in
the area of the dissertation (80% weighting in the final grade); ii) a group work , focusing on the search for the answer to a problem of
everyday life, using the the various phases of the research process, in articulation with the programme contents; evaluation is based
on oral presentation and discussion (20% weighting in the final grade).

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As metodologias de ensino desta unidade curricular procuram, de forma integrada, promover a autonomia dos alunos na condução
do processo de investigação. Assim, as metodologias de carácter expositivo visam: i) possibilitar o conhecimento de pressupostos
teóricos e epistemológicos, bem como reconhecer a especificidade da construção do conhecimento e investigação em Ciência
Política; iii) dotar os alunos de informação que lhes permita conhecer e posicionar-se criticamente face às técnicas de recolha e
análise de dados.

 As metodologias de carácter mais dinâmico têm como finalidade consolidar e implementar conhecimentos e competências em
contexto prático para: i) a definição do problema e objetivos, conceptualização, operacionalização e observação ii) a identificação e
selecção técnicas de recolha e análise de dados. Procura-se deste modo criar um espaço de treino e consolidação de competências
transversais essenciais para o desenho e redacção do projecto de investigação ou intervenção.

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

 The teaching methodologies of this curricular unit seek to promote the students' autonomy in conducting the research process. Thus,
expository methodologies aim to: i) enable the knowledge of theoretical and epistemological assumptions, as well as the recognition
of the specificity of research and knowledge construction in Political Science; ii) provide students with information that allows them to
know and position themselves critically in the face of data collection and data analysis methods. Complementary, the most dynamic
methodologies aim to consolidate and implement knowledge and skills in a practical context for: i) the definition of the problem and
research objectives, the conceptualization and operationalization of variables and observation; ii) the identification and selection of
methods for data collection and analysis. The aim is to create a space for the training and consolidation of transversal competences
essential for the design and writing of the research project.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Burnham, P, Lutz, K. G., Wyn, G. & Layton-Henry, Z. (2008).Research methods in politics. 2 ed. New York:Palgrave Macmillan 
 Coutinho, C. P. (2018).Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: Teoria e prática (2 ed).Coimbra: Almedina
 Corbin, J. & Strauss, A.(2008).Basics of Qualitative Research:Grounded Theory Procedures and Techniques.3ed.Sage.

 Creswell, J.W.(2009).Research design: Qualitative,quantitative and mixed methods approaches.Thorusand Oaks,CA:Sage
 Druckman, J.,Green, D. & Kukliuski, J.(2011).Cambridge handbook of experimental political science .Cambridge: Cambridge university

press 
 Fowler, Jr. and Floyd, J. (1995).Improving survey question:design and evolution.Thousand Oaks:Sage

 McNabb,D. E. (2015).Research Methods for Political Science:Quantitative and Qualitative Approaches. 2 ed.New York: Routledge
 Wertz, F.,Charmaz, K.,McMullen, L.,Josselson, R.,Anderson, R. & McSpadden, E.(2011). Five ways of doing qualitative analysis. New

York: The Guilford Press.

 

Anexo II - Políticas e Gestão de Recursos Humanos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Políticas e Gestão de Recursos Humanos

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Human Resources Policies and Management
 

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semiannual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162
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9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP-45

 
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 do Nascimento Rodrigues Madeira Almeida de Sousa Gomes (15h)

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

 Bernadete de Lourdes Bittencourt (15h)
 Luís Miguel Simões Lucas Pires (15h)

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

 A Gestão de Recursos Humanos (GRH) no sector público tem vindo a ser reconhecida como uma das áreas fundamentais nas
organizações e instituições públicas. Esta unidade curricular surge com o objetivo de promover nos alunos o conhecimento da
evolução das políticas, gestão e práticas de recursos humanos na administração pública. Procura-se que este conhecimento seja
enquadrado na forma como as mudanças ao longo do tempo refletem alterações nos valores sociais e nas circunstâncias
ambientais. Ao terminar esta unidade curricular espera-se que os alunos sejam capazes de perceber o contexto político, económico
e social de desenvolvimento da GRH; identificar valores, políticas e práticas fundamentais no sector público; discutir as mudanças e
desafios mais significativos que a GRH enfrenta nas instituições públicas na atualidade e desenvolver capacidade de responder de
forma crítica, profissional e ética a estes desafios.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 In the last years Human Resources Management in the public sector has been recognized as one of the fundamental areas in public
organizations and institutions.

 This curricular unit arises with the objective of promoting in students the knowledge of the policies evolution, management and human
resources practices in public administration. It is intended that this knowledge be framed in the way that changes reflect over time
transformations in social values and environmental circumstances. At the end of this curricular unit students are expected to be able
to understand the political, economic and social development context of HRM; identify key values, policies and practices in the public
sector; discuss the most significant changes and challenges that HRM faces in public institutions in present times and develop the
capacity to respond in a critical, professional and ethical manner to these challenges

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I. ÂMBITO E NATUREZA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA GRH EM PORTUGAL
 1. A evolução dos conceitos

 2. A importância das Politicas Públicas em Portugal
 3. Os modelos e práticas na Europa

 4. As especificidades do contexto nacional
 II. ASPETOS LEGAIS DO TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS EM PORTUGAL 

 III. O CONTEXTO PARTICULAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 1. Diferentes modelos de GRH na Administração Pública

 2. A adequabilidade dos modelos aplicados à gestão privada
 3. Gestão de Pessoas na Administração Pública em Portugal
 4. Dicotomias e complementaridades: Trabalho e Emprego; Setor Público e Privado.

 IV. PROCESSOS E TÉCNICAS NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 1. Recrutamento e seleção e integração

 2. Formação e desenvolvimento
 3. Processos de gestão e melhoria do desempenho

 
 
9.4.5. Syllabus:

  
I. Scope and nature of public policies and Human Resources Management in Portugal

 1. Concepts development
 2. The importance of Public Policies in Portugal

 3. Models and practices in Europe
 4. The specificities of the national context

  
II. Legal aspects in public functions work in Portugal

  
III. The particular context of the Public Administration

 1. Different HRM models in Public Administration
 2. The aptness of the models applied to private management

 3. People Management in Public Administration in Portugal
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4. Dichotomies and complementarities: Labour and Employment; Public and Private Sector.
  

IV. Processes and techniques in human resources management
 1. Recruitment, selection and integration

 2. Training and development
 3. Management processes and performance improvement

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conteúdos programáticos são estruturados em torno de quatro temas essenciais: Âmbito e natureza da GRH no setor público em
Portugal; enquadramento legal do trabalho em Funções Públicas; reflexão sobre a dimensão coletiva no contexto institucionais de
GRH e a análise de processos e técnicas de RH na AP. Através da abordagem crítica destas temáticas procura-se que os alunos
tomem consciência da forma como a gestão de pessoas está sempre imbuída dos valores sociais e das circunstâncias ambientais
em que ocorre. Para além da compreensão histórica do contexto, esta UC procura levar os alunos a refletir sobre as atuais
condições da GRH no sector público. Com a abordagem destas temáticas espera-se que os alunos desenvolvam uma compreensão
mais abrangente da realidade das organizações e, sobretudo, desenvolvam competências para administrar recursos humanos em
diferentes contextos.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 In order to accomplish the curricular units’ objectives, the syllabus is structured around four themes: scope and nature of HRM in the
public sector in Portugal; legal framework of labour in Public Functions; reflection on the collective dimension in the institutional
context of HRM and the analysis of HR processes and techniques in Public Administration.

 Based on a critical approach of these thematic is expected that students become aware how human management is always
embedded by the social values and environmental circumstances in which it takes place. Besides the understanding of the historical
context of this thematic this curricular unit intends to take students to reflect on the present conditions of HRM in the public sector.
With these thematic analysis students are expected to develop a more board and in deep understanding of the complex environment
of organisations and, most of all, develop basic skills to manage human resources in different contexts. 

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia utilizada no seu desenvolvimento compreende sessões teórico-práticas dos diversos pontos do programa e o
desenvolvimento de trabalhos de aplicação e de reflexão dos conteúdos programáticos. Procura-se fomentar e desenvolver uma
perspetiva analítica e crítica que permita aos alunos, posteriormente, proceder a análises reflexivas sobre o comportamento humano
nas organizações, tendo por referência as perspetivas teóricas conhecidas e as especificidades do contexto nacional. 

 A avaliação, de tipo discreta, compreende diferentes momentos de acordo como as várias temáticas desenvolvidas: duas fichas de
leitura (com ponderação de 25% cada uma); um trabalho de grupo de investigação, com possibilidade de recurso de diferentes
abordagens e/ou metodologias (com ponderação de 50% apresentação e discussão).

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The curricular unit syllabus comprises theoretical and practical sessions. The methodology is based in the theoretical exposition of
the thematic and the development of practical work of allowing the reflexion over all the thematic in the syllabus contents. This
methodology is designed in order to allow students to develop a critical and analytical perspective to foster a reflexive analysis over
human organizational behaviour taking into account the theoretical developments and the national differences. 

  
The evaluation, of discrete type, comprises different moments according to the different themes developed: two reading review
exercises (weighting 25% each); a research group work, with the possibility of using different approaches and / or methodologies
(with a weighting of 50% considering the presentation and discussion. 

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os objetivos da unidade curricular são os de estimular o pensamento crítico e promover a capacidade de leitura da realidade bem
como desenvolver competências para gerir recursos humanos em contextos organizacionais distintos. Deste modo, considera-se
que uma metodologia de avaliação centrada no aluno, em particular no desenvolvimento de análise crítica de textos e de
investigação/ estudo de caso (s), é a que melhor potencia a possibilidade de concretizar estes objetivos

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

 The curricular unit’s objectives are to development students’ critical thought; to promote their capacity to read the surrounding
environment; as well as their skills to manage human resources in different environments. In this sense, a methodology that is
centred in the student, particularly through the incentive to a critically analyse texts and case studies, is the best one to promote the
possibility to accomplish these objectives.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Armstrong,M (2017) Handbook of Human Resource Management Practice. London:Kogan Page.
 Berman,E; Bowman, J; West,J; Montegomery, R (2010) Human Ressources in Public Service. Paradox,Porcesses and

 Problems. 3ed. London:Sage
 Bittencourt, B et al (1998)Estratégias de Gestão e Reconfiguração Organizacional:Os Setores de Energia Elétrica e

 Telecomunicações. Rev. Adm. Pública,32(3)
 Gomes, J; Cunha, M; Rego, A; Cunha, R; Cabral-Cardoso, C; Marques, A(2015) Manual da Gestão das Pessoas e do

 Capital Humano, 3ª Edição, Lisboa, Edições Sílabo.
 Madureira, C; Ansencio, M (2013) Handbook de Administração Pública. Lisboa:INA.

 Pires, M (2016) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Coimbra:Almedina.
 Rocha, O (2010) Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública. Lisboa:Escolar Editora.

 Santos, G; Gomes, C; Rego, A (2016) Performance appraisal of Portuguese higher education teachers: exploring mis
 (Alignment) between perceptions and “best practices”.9th INTERIM MEETING ESA RN19,Aveiro
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Anexo II - Políticas, Organização e Gestão do Ensino Superior

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Políticas, Organização e Gestão do Ensino Superior

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Policies, Organisation and Management of Higher Education

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semiannual

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP -45

 
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 Teresa Geraldo Carvalho (22,5h)

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

 Maria João Pires da Rosa (22,5h)

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

 Com esta UC pretende-se dar a conhecer aos estudantes o ensino superior (ES) enquanto campo de investigação, proporcionando o
estudo e a análise dos aspetos nucleares das políticas, organização e gestão do ES. Pretende.se que no final da UC os estudantes
fiquem capacitados para desenvolver uma análise crítica da evolução dos sistemas, da organização e dos atores envolvidos no ES,
adquirindo as competências para compreender e analisar criticamente o processo histórico, político e social de desenvolvimento do
ES, em particular no contexto nacional. Pretende-se ainda que sejam capazes de analisar criticamente as mudanças ocorridas na
organização e gestão das IES portuguesas e nos seus atores; as mudanças recentes na organização do sistema, na governação das
IES e nas atividades académicas das IES: ensino, investigação e cooperação com o exterior; bem como nos papéis dos profissionais
académicos e não académicos nas IES.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 With this curricular unit one intends to introduce students to Higher Education (HE) as a scientific field of study, allowing them the
opportunity to study and analyse the key aspects of the policies, organisation and management of HE. When successfully concluding
the curricular unit, students will be able to develop a critical and plural analysis of the evolution, organisation and actors in HE. It is
intended that students acquire the necessary competencies to critically understand and analyse: the historical, political and social
process underlying the development of the HE system, particularly in the Portuguese context. It is also intended that students
critically analyse the changes occurring in the system and in higher education institutions’ governance and management; the
changes occurring in HE academic activities – teaching, research and services to society; and the changes arising in the academics
and non-academics professional roles within HEIs.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. ORIGEM E DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE
 1.1. Os modelos universitários: Napoleônico/profissional; Educação liberal; humboldtiano/conhecimento

 1.2. A Universidade e o estado de bem-estar social
 1.3. A Universidade Portuguesa: criação, reformas pombalinas, reformas republicanas, revolução democrática. período de

normalização e mudanças recentes.
 2. GOVERNAÇÃO E GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

 2.1. Modelos e instrumentos de governação e gestão das instituições do ensino superior
 2.2. Qualidade e gestão da qualidade

 2.3. Gestão e avaliação do desempenho
 3. ATORES DO ENSINO SUPERIOR – RECONFIGURAÇÃO DE PAPÉIS E DE RELAÇÕES DE PODER

 3.1. Profissão Académica
 3.2. Profissionais não académicos

 3.3. Estudantes
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9.4.5. Syllabus:

 1.ORIGIN AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY 
 1.1The university models: Napoleonic/professional; liberal education; humboldtian/knowledge 

 1.2The University and the welfare state 
 1.3The Portuguese University: creation, Pombal reforms, Republican reforms, the democratic revolution. normalization period and

recent changes. 
 2.HEIs GOVERNANCE AND MANAGEMENT 

 2.1HE institutions’ governance and management models and instruments 
 2.2Quality and quality management 

 2.3Performance evaluation and management 
 3.ACTORS IN HIGHER EDUCATION – RECONFIGURATION OF ROLES AND POWER RELATIONS 

 3.1Academic Profession 
3.2Non-academic Professionals 
3.3Students 

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A articulação dos conteúdos programáticos com os objetivos assenta em quatro hipóteses de trabalho:
 - Iniciação dos alunos ao estudo sobre o desenvolvimento histórico da universidade com vista a uma tomada de consciência da

evolução e mudanças no ensino superior;
 - Contacto dos alunos com os diferentes modelos fundadores da universidade e com as implicações académicas advindas do

domínio das conceções humboldtianos até ao início dos anos 1980;
 - Suscitar a reflexão sobre as recentes mudanças na organização e gestão das Instituições de Ensino Superior.

 - Suscitar a reflexão sobre as mudanças no ES a partir da potencial reconfiguração dos papéis e das relações de poder dominantes
nos seus atores chave.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The articulation of the curricular unit contents with its objectives is supported on 4 main working hypotheses: 
 •To initiate students to the study on the University historical background with the objective to bring to make students aware of the

evolution and changes in HE; 
 •To put students in contact with the University founding models, as well as with the academic implications of the Humboldtian model

which was dominant until the beginning of the 1980’s. 
 •To stimulate students’ reflexion on the recent changes in HE governance and management; 

 •To stimulate students’ reflexion on the HE changes from the perspective of the potential reconfiguration of key actor’s roles and
power relations.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A disciplina funciona na modalidade de seminário. Pretende-se promover uma participação e envolvimento ativo dos estudantes na
discussão dos vários temas propostos no programa. Os estudantes são chamados a assumir uma parte da responsabilidade pela
procura de informação científica e pela animação dos seminários.

 As 15 sessões do seminário são desenvolvidas com base na transmissão de conhecimento sistematizado e na análise coletiva de
artigos científicos relacionados com os temas propostos no programa da disciplina. Cada aluno deverá selecionar um artigo
científico relacionado com um dos temas incluídos no programa, realizar uma reflexão crítica sobre o mesmo e apresentá-lo em
contexto de sala de aula. Deverão também entregar um trabalho final (a realizar em grupo com um máximo de 3 elementos), baseado
numa reflexão sobre todos os artigos apresentados individualmente durante as aulas.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The curricular unit will be taught through the animation of a set of 15 seminars. Students are stimulated to assume a major
responsibility on the access to scientific information, as well as in the organization of the seminars. The 15 sessions are reserved to
knowledge transmission, as well as to a collective analysis of scientific papers related to each topic of the syllabus. Each student
should select a scientific article related to one of the themes included in the program, develop a critical reflection about it and present
it in the classroom. At the end of the semester students should also deliver a collective reflexion (to be done in groups with a
maximum of 3 elements) on all the articles that were individually discussed.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os objetivos de aprendizagem orientados para a promoção da compreensão dos estudantes sobre o desenvolvimento e as
mudanças no sistema e nas instituições de ensino superior só podem ser realizados com a participação ativa dos estudantes nos
seminários. Neste sentido, procura-se estabelecer um equilíbrio entre a intervenção dos professores, enquanto facilitadores do
acesso ao conhecimento e aos instrumentos conceptuais básicos do campo de investigação, e dos estudantes, como agentes das
suas aprendizagens. Este equilíbrio é conseguido com a partilha da responsabilidade pela animação dos seminários: uma parte é
reservada para a apresentação dos temas pelos alunos e discussão coletiva; a outra parte para a apresentação dos comentários
dos professores, discussão aberta e fornecimento de complementos de informação científica.

 É esta partilha de responsabilidades no processo de ensino/aprendizagem que facilita, nos estudantes, o estímulo à reflexão, o
contacto com autores básicos neste campo disciplinar e o aprofundamento das análises sobre as diferentes dimensões que
constituem as mudanças nas atividades académicas e na governação do sistema e das instituições de ensino superior.

 Neste contexto, os docentes responsáveis pelo seminário assumem o princípio pedagógico de que o processo de aprendizagem não
está centrado exclusivamente nos estudantes, mas resulta de uma coresponsabilização entre os primeiros e os segundos.

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

 The learning outcomes oriented to the promotion of the students understanding of the higher education systems and institutions
development and changes can only be attained by the students’ active participation on the seminars. In this way, we are looking for a
balance between teachers’ intervention, as facilitators of the students’ access to knowledge, and students’ agency in the learning
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process. This balance will be attained by sharing responsibilities: one part of the seminars is under the students’ responsibility in
presenting their works and leading discussions; the other part is under the teachers’ responsibility in commenting students’ works,
opening the discussion and complementing knowledge. Sharing responsibility in the teaching/learning process is intended to facilitate:
students’ reflexions; students contact with the basic authors in the higher education field; and a deeper analysis of the different
dimensions structuring changes in the academic activities, as well as in the governance of higher education system and institutions.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Amaral, A; Jones, G.A.and Karseth,B. (Eds.) (2002).Governing higher education:national perspectives on institutional governance.
Dordrchet: Kluwer

 Bruckmann, S. & Carvalho, T. (2018) Understanding change in higher education at institution governance level. Higher Education. 1-19
 Carvalho,T. & Videira,P.(2017).Losing autonomy?Restructuring higher education institutions governance and relations between
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9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Maria João Machado Pires da Rosa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria João Machado Pires da Rosa

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Sara Margarida Alpendre Diogo

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sara Margarida Alpendre Diogo

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
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