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ACEF/1415/10712 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Aveiro

A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
Design

A3. Study programme:
Design

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Nº 220 - 15 de novembro de 2007

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Design

A6. Main scientific area of the study programme:
Design

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF): 

002

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

021

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

214

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 semesters
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
30

A11. Condições específicas de ingresso:
– Possuir grau de licenciado ou equivalente legal em Design, Áreas Artísticas e Tecnológicas (Artes Visuais,
Artes Performativas e Novas Tecnologias); Ensino de artes visuais.
– Possuir de um grau académico superior estrangeiro em Design, Áreas Artísticas e Tecnológicas (Artes
Visuais, Artes Performativas e Novas Tecnologias), Ensino de Artes Visuais, conferido na sequência de um 1º
ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a
este processo.
– Possuir um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do
grau de licenciado pelo órgão científico e estatutariamente competente.

A11. Specific entry requirements:
- Hold a bachelor degree or its legal equivalent in Design, Art and/or Technologies (Visual Arts, Performing Arts
and New Technologies); Visual Art Education. 
- Hold a Higher Education degree from another country in Design, Art and/or Technology (Visual Arts,
Performing Arts and New Technologies); Visual Art Education, conferred in accordance with the Bologna
Process by a state which honours the Bologna agreement 
- Hold a superior academic degree from a foreign institution which is recognised to satisfactorily comply with
the objectives of a bachelor degree by the scientific and legally competent body. 

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

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

n/a n/a

A13. Estrutura curricular

Mapa I - n/a

A13.1. Ciclo de Estudos:
Design

A13.1. Study programme:
Design

A13.2. Grau:
Mestre
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A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

n/a

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
n/a

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 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 Optativos / Optional ECTS*

Design DS 96 0

Design DS 0 48

Ciência e Engenharia dos Materiais CEM 0 6

(3 Items)  96 54

A14. Plano de estudos

Mapa II - n/a - 1º ano/ 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Design

A14.1. Study programme:
Design

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
n/a

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
n/a

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 1st semester

A14.5. 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)

Representação e

Conhecimento
DS semestral 162 75 6 n/a

Design e Identidade DS semestral 162 75 6 n/a

Design e Estratégia DS semestral 162 75 6 n/a

Design e Tecnologia DS semestral 162 75 6 n/a

Seminários em Design DS semestral 162 75 6 n/a

(5 Items)       
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Mapa II - n/a - 1º ano/ 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Design

A14.1. Study programme:
Design

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
n/a

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
n/a

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/ 2nd semester

A14.5. 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)

Metodologias de

Investigação
DS semestral 162 45 6 n/a

Design de Estruturas

Compósitas Multifuncionais
CEM semestral 162 75 6 opcional

Inovação através do

Desenho
DS semestral 162 75 6 opcional

Design para a Inovação

Social
DS semestral 162 75 6 opcional

Semiologia Tipográfica DS semestral 162 75 6 opcional

Projecto I DS semestral 324 135 12 n/a

(6 Items)       

Mapa II - n/a - 2º ano/ 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Design

A14.1. Study programme:
Design

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
n/a
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
n/a

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 1st semester

A14.5. 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)

Dissertação DS semestral 378 150 14 n/a

Projecto II DS semestral 108 60 4 n/a

Valorização Simbólica

dos Artefactos
DS semestral 162 75 6 opcional

Design e Interacção DS semestral 162 75 6 opcional

Design de Ambientes

Funcionais
DS semestral 162 75 6 opcional

Ilustração como Meio de

Comunicação
DS semestral 162 75 6 opcional

Modelação Tridimensional

Digital e Analógica
DS semestral 162 75 6 opcional

(7 Items)       

Mapa II - n/a - 2º ano/ 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Design

A14.1. Study programme:
Design

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
n/a

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
n/a

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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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)

Dissertação DS semestral 756 270 28 n/a

Temas Contemporâneos

em design
DS semestral 54 45 2 n/a

(2 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
n/a

A15.1. If other, specify:
n/a

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Álvaro José Barbosa de Sousa

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - n/a

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
n/a

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis. 

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

n/a
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A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

n/a

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study programmes)

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro - Campus Universitário de Santiago

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._A19.Regul_Credit_UA.pdf

A20. Observações:

n/a

A20. Observations:

n/a

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A abordagem ao design é estruturada em três grandes áreas de desenvolvimento projetual – estratégia,
identidade e tecnologia. O contacto obrigatório dos alunos com estas três dimensões do design (serviços,
identidade e produto) deverá despertar nos discentes um interesse específico de investigação a desenvolver
nos semestres subsequentes em Projeto. Na resposta simbiótica entre investigação e oportunidade sócio-
económica e consequentemente a ligação da universidade ao território económico de transferência
tecnológica, entende-se que os cursos de mestrado deverão orientar-se segundo metatemas da atualidade,
suficientemente universais por forma a acolher a maior diversidade de dissertações. Este mestrado aposta

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c/questionId/5c6c4255-cea3-aae4-af4d-543f7d807b5f
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numa grande variabilidade de percursos de modo a dar uma resposta alicerçada no conjunto de opcionais, quer
às alterações frequentes do mercado, quer às diferentes dinâmicas de investigação no design e na
Universidade de Aveiro como um todo.

1.1. Study programme's generic objectives.
On this Master's programme, students are expected to acquire a deep understanding of the various levels at
which their professional effort can operate - design and strategy, design and identity, design and technology -
whatever the activity sector in which that action may take place. Taking into consideration the preferences and
profile of each student, the study programme aims to further his/her culture, thought and projecting capacity in
one of the dimensions referred above, which constitute the three areas offered by the master's programme.
This master degree allows for a great variety of learning paths, to respond effectively both to foreseeable
variability in the work-market and to research dynamics in the field of design and, ultimately to those of the
University of Aveiro as a whole.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A missão da UA é descrita no Artigo 2º, “Missão”, no Decreto-Lei no 97/2009 de 27 de abril (passagem da UA
para o regime fundacional). Deste artigo destacam-se os elementos que julgamos provar a coerência dos
objectivos genéricos do mestrado em design com os da missão e estratégia da UA:
“1 — A Universidade tem como missão genérica a realização, no seu âmbito de atuação, do serviço público de
ensino superior, designadamente através da promoção de atividades de investigação, fundamental e aplicada,
ensino e formação, da transferência para a sociedade do saber e da tecnologia e da dinamização de atividades
culturais e humanistas em prol e estreita interação com a comunidade envolvente.
2 — Na concretização da sua missão, a Universidade promove ativamente o pensamento e a consciência
crítica da sociedade, definindo -se como uma instituição socialmente responsável e implicada no
desenvolvimento sustentável, através da aplicação do conhecimento e da inovação científica e tecnológica e no
indefectível respeito pela integralidade da pessoa humana e da sua envolvente natural, para o que acentua na
sua intervenção as dimensões da interação permanente com a sociedade, do desenvolvimento das novas
tecnologias e da preservação do ambiente.
3 — No contexto da sua missão, a Universidade define livremente os objetivos científicos e pedagógicos e
estabelece a sua política cultural e de desenvolvimento de inovação, privilegiando as seguintes vertentes:
a) Visão integrada da formação e contínuo reequacionamento dos modelos de ensino -aprendizagem,
centrados no estudante e no contexto da sua preparação para a vida;
...
c) Enfoque na relevância social dos estudos ministrados, designadamente no contexto da preparação para o
exercício de atividades profissionais que exijam a aplicação de conhecimentos e métodos científicos;
... 
i) Adopção de perspectivas multidisciplinares e eticamente orientadas, designadamente nas áreas das ciências
da saúde (…); 
j) Difusão do conhecimento e da cultura através de actividades de extensão universitária e da formação ao
longo da vida; 
l) Estabelecimento e reforço das parcerias com a indústria e o meio empresarial, fortalecendo os mecanismos
de inovação e o fomento de boas práticas, designadamente através do intercâmbio e partilha de recursos
humanos e materiais.”

Os objetivos do mestrado em design relacionam-se coerentemente, por vezes quase pleonasticamente com
todas as vertentes aqui transcritas do nº 3 acima, com a formação baseada no projecto do aluno, e apoiada
sempre que possível em parcerias com instituições, profissionais ou empresas relacionadas com a
investigação em causa.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
UA’s mission statement is included in Article 2, “Mission” of Decree 97/2009, ratified on April 27th (when UA
opted for independent legal status as a public foundation). In this article we highlight the elements that we
consider to prove the coherency between the general objectives of the Master's degree in Design with UA’s
mission statement and strategy:

1 - The University's overall mission is displayed through its scope of action, in the service of public higher
education public, which includes promoting research activities - fundamental and applied - education and
training, the transfer of knowledge to society and technology and the promotion of cultural and humanistic
activities and close interaction with the surrounding community.

2 - In the realisation of its mission, the University actively promotes critical thinking and consciousness of
society, defining itself as a socially responsible institution and involving itself in sustainable development
through the application of knowledge and scientific and technological innovation, in addition to its unfailing
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respect for the integrity of the human person and of their natural surroundings, which is accentuated by UA’s
permanent interaction with society, the development of new technologies and preservation of the environment.

3 - As part of its mission, the University freely defines its scientific and pedagogical objectives and establishes
its policies for culture, development and innovation, focusing on the following areas:

a) A comprehensive perspective of education and training and continuous revision of teaching-learning models,
which are student-centred and contextualised to prepare students for the future;

c) A focus on the social relevance of taught disciplines, particularly with regard to preparation for the exercise
of professional activities which require the application of scientific knowledge and methods;
... 
i) The adoption of multidisciplinary and ethically oriented perspectives, particularly in the area of health
sciences (...); 

j) The dissemination of knowledge and culture through the extension of university activities and a culture of life-
long learning;

l) The establishment and reinforcement of partnerships with industries and the business community,
strengthening mechanisms for innovation and promoting of good practice, through the exchange and sharing of
human and material resources."

The objectives of the Masters in Design programme strongly correlate with all aspects described in paragraph 3
above, with training based on the student development, and supported where possible with partnerships with
institutions, professionals or companies related to the research in question.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do Mestrado em Design são divulgados em PT/EN nas páginas da Internet da Universidade
dedicadas aos cursos de 2º Ciclo e na página da unidade orgânica responsável pela coordenação do Mestrado
em design, o DeCA, (v.d. http://www.ua.pt/deca/PageCourse.aspx?id=152&b=1 (disponível 2014.11.05)) e por via
de comunicações da direção de curso ou do diretor do Departamento em reuniões com os discentes, ou em
eventos de divulgação científico/pedagógica, em várias ocasiões. 

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The objectives of the Master Programme in Design are detailed in both Portuguese and English on the
University’s web pages dedicated to 2nd cycle courses, and on the web pages of the unit responsible for
coordinating the Masters in Design Programme, namely DeCA (vd http://www.ua.pt/deca/PageCourse.aspx?
id=152&b=1 (available 05/11/2014)). The objectives may also be discussed through communicating with the
course directors, in meetings between students and the director of the Department, and at various
scientific/educational events.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
do Departamento (CD) pronuncia-se igualmente, sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a
revisão e atualização dos conteúdos programáticos.
Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a promoção da
qualidade do curso e da definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a
qualidade do ensino, e a Comissão Científica.
A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
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The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council (DC) also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of
the contents of course units.
The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) who promotes the
quality of the programme and defines, articulates and manages its overall strategy regarding quality assurance
and enhancement; and the Scientific Committee.
The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and
presents its proposal for approval by the Rector.

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Os docentes e os estudantes estão representados nos órgãos comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho
Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas e a definição de linhas orientadoras no plano
pedagógico e ao CP compete, designadamente, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos
de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, promover a avaliação do desempenho
pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação, e pronunciar-se sobre o
regime de prescrições.
Ao nível das unidades orgânicas estes membros estão representados no Conselho do Departamento, que se
pronuncia sobre os planos de estudo dos ciclos de estudo, com as competências identificadas no ponto 2.1.1.
São criadas, igualmente, sedes de reflexão, dinamizadas pelo Reitor, com o objetivo de se promover a audição
da comunidade universitária.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

Teaching staff and students are represented in the university’s common bodies: the General Council (GC) and
the Pedagogic Council (PC). The GC is responsible for strategic decisions and defining guidelines on the
pedagogical level. The CP is required to issue an opinion on the pedagogical guidelines and methods of teaching
and assessment, promote the administration of regular questionnaires on pedagogical performance, approve
the regulations for the assessment of student learning, promote the assessment of teacher performance, by
teaching staff and by students, and to analyse and disseminate the results, and to issue an opinion on the
regime governing enrolment restrictions.
At the departmental level, these members are represented in the Departmental Council which gives its opinion
on the study plans, and on the Degree Committees, with the competences identified in 2.1.1.
Other spaces for reflection, activated by the Rector, exist to give voice to the university community.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A partir de meados da década de noventa, a UA colocou as questões da qualidade como uma prioridade
institucional, desenvolvendo um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-
Aprendizagem, numa primeira fase de monitorização das Unidades Curriculares (uc) com o objetivo de
promover a melhoria contínua do seu funcionamento. O SGQ_UC, em funcionamento desde 2009/10, prevê
quatro fases de desenvolvimento: Diagnóstico - monitorização das uc tendo como resultado a obtenção de
parâmetros quantitativos que caracterizam o seu funcionamento. Àquelas uc cujo comportamento se afaste de
um padrão de normalidade, é dedicada uma atenção especial. Melhoria - elaboração de relatórios para cada
uma das uc; Garantia – análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das uc do
departamento; Supervisão - supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada
implementação, análise e divulgação de resultados.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
From the mid-nineties, quality issues became a priority for the UA. It designed an internal Quality Management
System (QMS) for the Teaching and Learning Process, the first stage of which involved a system for monitoring
the Curricular Units (CUs) with a view to promoting the ongoing process of enhancement. The QMS for the CUs,
in force since 2009/10, involves four stages of development: Diagnosis – monitoring of the CUs and the
attainment of a set of quantitative parametres for characterizing them. Special attention is given to those CUs
whose behaviour deviates from the norm. Enhancement – writing of reports for each CU; Assurance – analysis
by a departmental committee of the reports of the departments’ CUs; Supervision – supervision of the system
by the Pedagogic Council, which promotes the proper implementation, analysis and dissemination of the system
and its results.
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2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
do Vice Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of Quality Management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the institutional
evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and Planning,
namely the Strategic Planning Office.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A informação necessária ao acompanhamento e avaliação dos ciclos de estudo é recolhida através dos
inquéritos pedagógicos administrados no âmbito do Sistema de Garantia de Qualidade interna, que mobiliza
informação relativamente a funcionamento irregular das unidades curriculares (tanto positivo como negativo),
os relatórios desenvolvidos para efeitos de Melhoria, Garantia e Supervisão da qualidade do ensino ministrado,
e, ainda, através do levantamento de informação quantitativa relativamente a cada ciclo de estudo pelo
Gabinete de Planeamento Estratégico, nomeadamente índices de preenchimento de vagas, taxas de sucesso e
de abandono, e indicadores de eficiência pedagógica. 
Está constituído um grupo de trabalho que tem como missão, com base nas estruturas e informação
existentes, desenhar o modelo para a avaliação da qualidade pedagógica dos ciclos de estudos.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The information necessary for monitoring and evaluating the study cycles is gathered from the pedagogical
questionnaires administered under the internal Quality Management System, which highlights information
relating to the irregular (both positive and negative) functioning of curricular units, from the reports written with
a view to ensuring the enhancement, assurance and supervision of the quality of the teaching provided, and
from the quantitative data about each study cycle collected and disseminated by the Strategic Planning Office,
namely regarding the filling of places, academic success and drop-out rates, and pedagogical efficiency
indicators. 
A work group has been formed with the mission to bring together these different strands in a model for
assessing the pedagogical quality of the study cycles.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
https://sgq.ua.pt/pea/Documentos/SGQ_DocumentoGeral.pdf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
O SGQ_PEA criado na UA para a monitorização do funcionamento da função de Ensino-Aprendizagem e inclui o
subsistema (SubGQ_UC) para a Garantia da Qualidade das UCs. A análise do funcionamento de cada UC é feita
a partir: (I) a auscultação de estudantes, docentes da UC e comissões de curso; e (II) a informação proveniente
do sistema informático PACO. A fase de (I) Diagnóstico, exclusiva à participação dos estudantes, conduz à
identificação em Situação Relevante – PMO (com Plano de Melhoria Obrigatório) e Situação Relevante – BP
(Boas Práticas). Ambas são objeto da atenção dos dirigentes da instituição. As UCs com PMO exigem uma
reflexão obrigatória por parte dos docentes responsáveis pelas UCs e a redacção obrigatória de um PMO que
deverá contar com os contributos de todos os docentes dessa UC e que ocorre durante a fase de (II) Melhoria.
A mesma termina com uma breve avaliação dos PMOs pelas Comissões de Curso (1º e 2º Ciclos).

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The SGQ_PEA created for monitoring the operation of teaching- learning function of UA includes the subsystem
(SubGQ_UC) for the Quality Assurance of the UCs. The review of each UC is taken from: (I) the consultation of
students, teachers and committees of the UC of the course with on-line inquiries and (II) information from the
computer system PACO. The phase (I) Diagnosis, exclusive to the participation of students, leads to the
identification Relevant Situation - PMO (with Improvement Plan Required) and Relevant Situation - BP (Best
Practice). Both are targeted by directing boards of the institution. UCs with PMO require mandatory reflection on
the part of teachers on charge of the UCs and the mandatory wording of a PMO that will rely on the contributions
of all faculty engaged with the UC. It occurs during phase (II) improvement. This stage ends with a brief review of
the PMOs by Commissions of Course (1st and 2nd cycles).

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

https://sgq.ua.pt/pea/Documentos/SGQ_DocumentoGeral.pdf
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O pedido de acreditação preliminar do 2º ciclo de estudos, CEF/0910/10712, obteve parecer favorável por parte
de A3ES em 2 de março de 2011 e publicado em 12 de dezembro do mesmo ano.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The application for preliminary accreditation of the study cycle, 2nd Cycle, CEF/0910/10712, was approved by
A3ES in March 2nd, 2011 and published on December 12th, of the same year.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

3 ateliers de trabalho / 3 w ork spaces 250

Oficina / atelier - 6.1.18 50

Bibliotecas /Libraries 2320

Sala de aula / Classrom - 6.1.31 209

Sala de Computadores Mac / Mac computer room - 6.1.31.1 70.7

Sala de projeto / Project room - 6.1.33.1 7.6

Sala de aula / Classrom - 6.1.33 202

Sala de projeto / Project classroom - 6.1.36 161.4

Sala de projeto / Project classroom - 6.1.39.2 6.7

Sala de aula / classroom 6.1.39 189.4

Sala de projeto / project classroom - 6.1.39.1 128.6

Estúdio Audiovisual e régie / Audiovisual studio and régie - 21.1.6-1 118.8

Estúdio Chroma - Fotografia / Chroma studio - Photo - 21.1.28.3 33.6

Estúdio de Som/Gravação e régie / Sound Studio / Recording and régie - 21.1.3-2 80.8

2 Sala de reuniões / Meeting rooms - 21.1.24 e 21.3.15 100

Sala de Investigação - ID+ - 21.3.13 24.5

Auditorio / Audithorium - 21.1.08/12 245.3

Anfiteatro / Amphiteatre- 21.1.20 64.2

Biblioteca UA / library UA 2320

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

impressora multifunções / multifunction printer 1

projectores vídeo / datashow s 16

tela projecção / projection screen 10

computadores MAC / desktop computers 15

mesa de luz / light table 2

instrumentos de oficina / w orkshop equipment 0

sistema integrado de som / Integrated sound system 5

camaras fotográficas digitais / digital photo camara 3

estúdio de gravação audio multipista / multitrack audio studio 1
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equipamento de chroma key / chroma key studio 1

impressoras multifunções / multifunction printers 2

kit e projectores de iluminação / lightning kit 10

impressora 3 D (parceria) / 3D printer 1

equipamento de prototipagem (UA) / prototyping equipment (UA) 1

máquinas fotográficas / Cameras 4

máquina de video / video camaras 6

pontos de acesso w i-f i / w i-f i access points 9

cavaletes, bancos e outro equipamento de desenho/ trestles seats and other draw ing equipment 40

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
No âmbito de protocolos estabelecidos no âmbito da área do design (licenciatura e mestrado), o mestrado em
design tem acordos de mobilidade estabelecidos com diversas escolas e universidades europeias e
americanas, nomeadamente brasileiras. Destes programas, o Erasmus+ será o mais relevante.
Além do programa erasmus, poderíamos ainda salientar a integração da UA na Cumulus, rede baseada na
Aalto University que integra em 2014 mais de 200 escolas oriundas de cerca de 50 países.
Algumas UC, como Design para a Inovação Social ou Representação e Conhecimento, participam por via dos
seus docentes em laboratórios de investigação constituídos em rede internacional como o DESIS Lab ou o
Density Design Lab.
Integramos a rede MEDES (Master of European Design), mestrado internacional que agrega 7 escolas
europeias de design (Aveiro, Glasgow, Colónia, Paris, Estocolmo, Helsínquia e Milão).

3.2.1 International partnerships within the study programme.
According to protocols established in the area of design (Bachelor and Masters Programmes), the Master's
programme in Design has mobility agreements with various schools and universities in Europe, America and
South America (Brazil). Of these programmes, Erasmus is considered most relevant.

Apart from the Erasmus programme, UA is also a member of Cumulus, a network based in Aalto University. In
2014, membership of Cumulus numbered 200 schools from approximately 50 countries.

Some curricular units, such as Design for Social Innovation or Representation and Knowledge, are – through
their teaching staff – included in research laboratories which form part of international networks, such as the
DESIS Lab and the Density Design Lab. We are also part of the MEDES (Master of European Design) network,
an international master’s programme that unites seven European Design schools (Aveiro, Glasgow, Cologne,
Paris, Stockholm, Helsinki and Milan). 

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

A liberdade dos estudantes na escolha dos seus temas, tem promovido uma espontânea relação de interação
com o tecido económico e social. Muitos temas são oriundos de empresas onde trabalham ou destinados a
instituições ou territórios do seu interesse, frequentemente na zona de Aveiro – a Ria, o Sal, o Mirtilo, o surf ou
a construção naval.
Estas parcerias são frequentemente formalizadas pela UATEC, órgão que gere o potencial de transferência
tecnológica na UA. Estes protocolos enquadram as dissertações em âmbito empresarial. Contudo, continuam a
ser difíceis os compromissos formais, pela reserva inerente ao âmbito industrial ou por receio da eventual
partilha de lucros futuros. Isso tem implicado a realização de diversos projectos não formalizados em protocolo,
com empresas como a Polisport, Concretex, Flama entre outras. Consideramos, no entanto, essencial esta
imersão no território empresarial, procurando níveis mais elevados de compromisso, responsabilização e
proveito mútuos.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector

The freedom of students in choosing their themes has promoted a spontaneous relationship of interaction with
the economic and social fabric. Many themes come from companies where the students work,or are aimed at
certain institutions or areas of interest, often in the Aveiro area –such as the canal, salt, blueberry, surfing or
ship-building industries.
These partnerships are often formalized by UATEC, the body that manages potential technology transfers at
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UA. These protocols include the dissertations developed in the corporate environment. However, formal
commitments remain difficult, either due to the inherent reluctance in the industrial sector or the fear of possibly
having to share future profits.This has resulted in a number of projects not formalized in protocol, with
companies like Polisport, Concretex and Flama, for example. We believe, however, that this immersion in the
business territory is essential, and seek higher levels of commitment, responsibility and mutual benefits.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
Na sequência da licenciatura, e posteriormente no mestrado, têm sido propostos à Incubadora de Empresas
(IEUA) o alavancamento de alguns destes projectos, para que o seu argumento e viabilidade comercial sejam
postos à prova e estruturados de modo profissional. Frequentemente, o seu coordenador tem presenciado e
comentado as avaliações finais de Projecto deste ponto de vista, promovendo nos estudantes a necessidade
de implementação destes projectos — Cluster Media, Kai, ou a impressora 3D.
Têm também sido possíveis projectos conjuntos com outras unidades orgânicas, nomeadamente com o
departamento de electrónica (desenho de uma bengala para invisuais), e com a S.A. de Ciências Sociais,
Jurídicas e. Políticas para a definição e implementação de estratégias urbanas, ou ainda no âmbito da geriatria
e Inovação Social.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
Through the degree programme, and subsequently the Masters programme, various projects have been
presented to the Business Incubator (IEUA), so that the concepts and their commercial viability can be put to the
test and professionally structured. Very often, the Project co-ordinator has been present and has reviewed the
final evaluations of the Project, promoting in students the need for implementation of these projects - Cluster
Media, Kai, or the 3D printer.
Joint projects with other departments have also been possible, in particular with the Electronics Department
(drawing a cane for the blind), and the SA of Social Sciences, Law and Politics for the definition and
implementation of urban strategies, or as part of Geriatric and Social Innovation.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Álvaro José Barbosa de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Álvaro José Barbosa de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Helena Ferreira Braga Barbosa

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/f22371cd-f48d-a46d-b6b8-54510e579ad2
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Ferreira Braga Barbosa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Henrique Frederico Cantiga Cayatte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique Frederico Cantiga Cayatte

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joana Maria Ferreira Pacheco Quental

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Maria Ferreira Pacheco Quental

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/f319807f-3eff-eebe-2867-5469d7c02504
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/e2970f8d-c90a-0214-836f-5469e3c21b8b
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Francisco Maria de Seiça da Providência Santarém

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Maria de Seiça da Providência Santarém

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Carlos Ferreira Cavadas da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Carlos Ferreira Cavadas da Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Alexandre Lomelino de Freitas Tomé Rosado Bago de Uva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Lomelino de Freitas Tomé Rosado Bago de Uva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/7f9f9260-babe-1b8f-c214-547144890ea4
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/290a5c78-9e8c-ba39-fc61-54714070b430
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/e0f7bb03-2a6d-6469-fe63-54723f6d7f42
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Graça Maria Alves dos Santos Magalhães

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Graça Maria Alves dos Santos Magalhães

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Gonçalo João Ribeiro Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo João Ribeiro Gomes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Donato Ricci

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Donato Ricci

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Nunes Sampaio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Nunes Sampaio

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

20

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Vasco Afonso da Silva Branco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vasco Afonso da Silva Branco

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Alexandre Santos Carvalho de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Santos Carvalho de Almeida

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Miguel Ferreira Roda

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Miguel Ferreira Roda

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luis Nuno Coelho Dias
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Nuno Coelho Dias

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau /

Degree

Área científica / Scientific

Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Álvaro José Barbosa de Sousa Doutor Design 100 Ficha submetida

Maria Helena Ferreira Braga Barbosa Doutor Design 100 Ficha submetida

Henrique Frederico Cantiga Cayatte Sem Grau Pintura 30 Ficha submetida

Joana Maria Ferreira Pacheco Quental Doutor design 100 Ficha submetida

Francisco Maria de Seiça da Providência

Santarém
Doutor Design 100 Ficha submetida

Rui Carlos Ferreira Cavadas da Costa Doutor Design 100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Lomelino de Freitas Tomé

Rosado Bago de Uva
Mestre

Design Industrial e Biónica

Aplicada à Arquitetura
100 Ficha submetida

Graça Maria Alves dos Santos Magalhães Doutor Design 100 Ficha submetida

Gonçalo João Ribeiro Gomes Licenciado Design de Comunicação 100 Ficha submetida

Teresa Cláudia Magalhães Franqueira

Baptista
Doutor Design 100 Ficha submetida

Donato Ricci Doutor Design 20 Ficha submetida

João Nunes Sampaio Mestre Mestre em Design Industrial 20 Ficha submetida

Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo

Albino
Mestre Design 30 Ficha submetida

Vasco Afonso da Silva Branco Doutor
Engenharia Electrotécnica e

Computadores
100 Ficha submetida

Pedro Alexandre Santos Carvalho de

Almeida
Doutor Design 100 Ficha submetida

Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais
100 Ficha submetida

Rui Miguel Ferreira Roda Doutor Design 50 Ficha submetida

Luis Nuno Coelho Dias Doutor Design 100 Ficha submetida

   1450  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)
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4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 13 89,7

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 12.2 84,1

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
9.7 66,9

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

do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in

the main areas of the study programme (FTE):

0.3 2,1

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI /

FTE

Percentagem* /

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
13 89,7

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
2.5 17,2

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

Os procedimentos para avaliação do corpo docente da Universidade de Aveiro (UA) integram-se na política
desenvolvida pela instituição para a garantia da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que assenta,
mais do que na avaliação do processo, na melhoria contínua dos processos internos de funcionamento. A
avaliação da qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos
sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, e que é também uma exigência legal, está contemplada
no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, em vigor desde agosto de 2011. 
O modelo de avaliação desenvolvido na UA baseia-se na recolha exaustiva de dados relativos à atividade
docente, associado a um processo que foi amplamente divulgado e participado com vista à obtenção de um
procedimento consensual. No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico,
promovida a discussão pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da
Universidade e publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011.
Tendo-se detetado, após o tratamento dos resultados das edições de 2004 a 2007 e 2008 a 2011, que o
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Regulamento carecia de algumas conformações e aperfeiçoamentos, este Regulamento foi objeto de alteração,
consubstanciada no Regulamento n.º 163/2013, publicado no Diário da República n.º 90, 2.ª Série, de 10 de maio.
Através do sistema de avaliação desenvolvido, é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja, o ensino, a investigação, criação
artística e produção cultural, a cooperação e transferência de conhecimento e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação, os Diretores, na audição dos Avaliados da respetiva
unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente considerados na definição dos próprios
perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor para validação, os Estudantes, através do Sistema de
Garantia de Qualidade, o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro
(CCADUA), no acompanhamento de todo o processo, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados, e o Reitor a quem incumbe supervisionar o
processo de avaliação. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha
de dados já existentes na Universidade (RIA, SGQ) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS). 

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for evaluating the teaching staff at the University of Aveiro (UA) are part of the policy developed
by the institution for guaranteeing the quality of the teaching and learning process; the focus of this policy is not
so much the evaluation of the process as the continuous improvement of the internal working processes. The
assessment of the qualification and competence of teaching staff, an essential reference point in internal
systems for the quality assurance of teaching, and also a legal requirement, is ensured under the Regulations
for the Evaluation of Teaching Staff Performance, in force from August 2011. 
The model of assessment developed in the UA is based on the exhaustive collection of information regarding the
activities of teaching staff, and resulted from a process which was widely disseminated and participated,
ensuring the establishment of a consensual procedure. In the context of the discussion of the Assessment
Regulations project, the Scientific Council was heard, public discussion of the project was promoted, and the
unions were consulted. The Regulations were approved by the Rector of the University and published in the
Official Government Gazette on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011. Following analysis of the results of
the 2004 – 2007 and 2008 – 2011 editions, the Regulations were subject to adjustments and/or improvements,
resulting in Regulation n.º 163/2013, published in the Official Government Gazette n.º 90, 2nd Series, May 10.
The system of assessment takes into account a number of indicators which cover the different dimensions of
staff activities, namely: teaching, research, artistic creation and cultural production, cooperation with society
and technology transfer, and university management. 
Many people take part in the process. The members of staff being assessed provide the information to be
considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult with staff
members regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up their profile, and
present the final proposals to the Rector for validation. The students are also involved in the process, through
the Quality Assurance System, and the entire process is monitored by The Coordinating Council for the
Assessment of Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils validate and/or supervise the
results, and ultimately, the Rector oversees the whole process. 
An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the University
of Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which already exist in
the UA (RIA – the Institutional Repository, SGQ – the Quality Assurance System) and other data bases (ISI,
SCOPUS).

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
No ano letivo 2013/2014 o DeCA tinha 7 trabalhadores não docentes, com contratos a 100%, organizados da
seguinte forma:
1 trabalhador com funções de adjunto de direção afeto e assessoria técnica/pedagógica das Direções de curso
e do departamento;
4 trabalhadores alocados ao secretariado geral dos cursos
1 técnico para a área do audiovisuais e som
1 operário qualificado que presta apoio à organização dos espaços letivos.
O DeCA conta com pessoal administrativo e técnico superior que presta apoio às
Licenciaturas, pós-graduação, mestrados e doutoramentos, assim como ao corpo docente e discente. Este
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pessoal não docente estabelece também as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos
da UA. 

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
During the 2013/2014 academic year, DeCA employed 7 non-academic staff, with full time (100%) contracts,
organised as follows:
1 worker responsible for assisting the directors and for the technical/pedagogical support of course directors
and the department; 
4 workers allocated to the general administration of courses
1 technician in the area of audio-visual and sound supports
1 skilled worker to support the organisation of teaching spaces

DeCA relies on skilled administrative and technical staff to support the degree, post-graduate, masters and
doctorate courses, as well as the teaching staff and the student body. The non-academic staff also establish
links with the Central Academic and Administrative Services at UA. 

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A maioria do pessoal não docente tem qualificações superiores (4), 1 tem frequência universitária, 1 tem
funções de coordenação e outro é operário qualificado.
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - Técnico Superior (pós-graduação em gestão de Informação)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Técnico Superior (Licenciatura)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Técnico de Informática de Grau 1 – Nível (frequência Universitária)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Licenciatura)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA - Técnico Superior (Licenciatura) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistente operacional – (Instrução primária)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA - Coordenador Técnico (11º ano)

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
The majority of the non-academic staff hold higher education qualifications (4), 1 has attended University, 1
plays a co-ordinating role, and another is a qualified skilled worker. 
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA – Superior Technician (post-graduate in Information Management)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Superior Technician (Bachelor Degree)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Technology Technician Grade 1 - Level (university attendance)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Bachelor Degree)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA – Superior Technician (Bachelor Degree) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistant – (Primary Education)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA – Co-ordinating Technician (11th year)

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
O pessoal não docente é avaliado segundo as normas e procedimentos estabelecidos na Lei no 66-B/2007 de 28
de Dezembro e na Portaria nº 1633/2007 de 31 de Dezembro.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The non-academic staff performance is evaluated according with the rules and procedures stated in the Law no
66-B/2007 from 28th December and Decree number 1633/2007 from 31st December.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Técnicas de Negociação na Compra; O Planeamento Estratégico nos Serviços e Unidades; Comunicação,
Assertividade e Trabalho em equipa; A utilização do Excel como ferramenta de gestão na UA; O
processamento da informação para a decisão: um teste à capacidade de síntese; Utilização de Ferramentas de
Web Conference; Microsoft Excel Básico/Intermédio; Microsoft Excel Avançado; Otimização do Trabalho em
Word; SharePoint para Utilizadores; Produtividade com Microsoft Office.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Purchasing Negotiation Techniques; Strategic Planning in Services and Units; Communication, Assertiveness
and Teamwork; Using Excel as a management tool in the UA; Information processing for decision-making: a test
of the ability to synthese; The use of Web Conference Tools; Microsoft Excel Basic / Intermediate; Microsoft
Excel Advanced; Optimization of Working in Word; SharePoint for Users; Microsoft Office Productivity.
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Feminino / Female 64.9

Masculino / Male 35.1

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 48.6

24-27 anos / 24-27 years 39.2

28 e mais anos / 28 years and more 12.2

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 31

2º ano curricular do 2º ciclo 43

 74

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

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

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 39 42 30

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 45 48 48

N.º colocados / No. enrolled students 39 39 30

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 0 0 0

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)
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5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação
de informação por ramos) 

n/a

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the
branches) 

n/a

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes. 

Para além do apoio pedagógico fornecido pelos docentes e pelas Direções de Curso, existem vários serviços e
gabinetes de apoio ao estudante no seu percurso académico, nomeadamente: os Serviços de Gestão
Académica, que prestam apoio a assuntos relacionados com a frequência do curso, e com a gestão
administrativa e académica dos processos que afetam a vida académica; o Gabinete Pedagógico, que
proporciona aos estudantes apoio em assuntos que se relacionam com aspetos gerais da sua vida académica
e pessoal, em particular, aos estudantes portadores de incapacidades temporárias ou permanentes que
dificultem o seu percurso académico; os Serviços de Ação Social, que fornecem consultas de apoio
psicológico; e o Provedor de Estudante, cuja missão passa pela defesa e promoção dos direitos e interesses
legítimos dos estudantes. Outro serviço integrado de apoio psicológico é a LUA – Linha Universidade de Aveiro,
que envolve especialistas e um grupo de voluntários formados para o efeito.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Besides the pedagogical support provided by the teaching staff and the study programme directors and
committees, there are several services and offices which support the students during their academic careers,
namely: the Academic Management Services, which support matters related to attending a higher education
degree, and the administrative management of academic processes; the Pedagogical Office, which provides
support in general matters relating to students’ personal and academic life, and in particular for students with
temporary or permanent disabilities which hinder their academic progress; the Social Welfare Services, which
provide psychological counselling free of charge; and the Student Ombudsperson, whose mission is to promote
and protect the legitimate rights and interests of students. 
An important part of the university’s support network is LUA, the University of Aveiro Helpline, which is run by
specialists and a trained group of volunteers. 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acolhimento aos novos estudantes contempla vários momentos: a receção no processo de matrícula pelos
Serviços de Gestão Académica, os Serviços de Acão Social, a Associação Académica e a Salgadíssima
Trindade, a participação no projeto CAMPUS4’US, ritual de acolhimento implementado a partir do ano 2010, as
visitas aos departamentos e às demais infraestruturas da UA, a apresentação dos serviços e da orgânica de
funcionamento da UA.
A partir destes momentos iniciais de acolhimento institucional, a integração dos estudantes na comunidade
académica é feita através das Direções e Núcleos de Curso, a Associação Académica e da Praxe, os Serviços
de Ação Social e o Gabinete Pedagógico, entre outros.
Desde 2011/2012 está em funcionamento um Programa de Tutoria, que visa assegurar o acompanhamento
académico e pessoal dos estudantes, e a promover a sua integração e participação na comunidade e o seu
sucesso escolar. 

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
New students are welcomed in a variety of ways: at the time of matriculation, they are received by the
Academic Management Services, the Social Welfare Services, the Students Union; during Welcome week, they
participate in the welcoming event, CAMPUS4US-UA, an institutional initiative launched in 2010, visit the
departments and other essential locations, and are introduced to the institution’s services and ways of working. 
After these initial moments of institutional welcome, the students’ integration into the academic community is in
the hands of the Study Programme Directors and their committees, the student bodies, the Social Welfare
Services and the Pedagogical Office, amongst others. 
Since 2011/2012, a Tutoring Programme has been in place with a view to supporting students in their academic
and personal careers, and promoting their integration and participation in the community, and their academic
success. 
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5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

Existem vários mecanismos de aconselhamento neste âmbito, em particular, os Serviços de Ação Social, que,
no âmbito da sua missão, proporcionam apoio aos estudantes no que diz respeito ao financiamento e gerem a
atribuição de bolsas de estudo; e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de
preparação para entrada no mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências
e forúns com uma forte participação de empresas, visitas a eventos relevantes, organização e gestão de
programas e projetos, e a divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento. O GESP gere, ainda, um
Portal de Ofertas e Curricula, PORTA, que faz o encontro entre a oferta (das empresas inscritas) e a procura
(dos estudantes e diplomados da UA) de oportunidades de emprego e estágio (não curricular). No ano letivo
2013/2014, foram colocadas 648 oportunidades no PORTA, tendo sido selecionados 192 candidatos da UA.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Several counselling mechanisms exist for this purpose; in particular, the Social Welfare Services, which offer
support to students regarding financing during their studies and manage the awarding of grants, and the Office
for Internships and Job Opportunities, which organises and promotes preparatory sessions for entry into the
workplace, workshops on job finding techniques, conferences and forums with the active participation of
companies and businesses, visits to relevant events, the management of projects and programmes, as well as
the dissemination of opportunities for internships and recruitment. This Office also manages a Portal of Offers
and Curricula, PORTA, which acts as a go-between between the offer of companies and businesses, and the
demand of UA students and graduates. In the academic year 2012/2013, 648 opportunities were placed on
PORTA and 192 candidates from UA have been selected.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

É a fase de Diagnóstico do SubGQ-UC que integra o preenchimento de inquéritos e resulta na identificação de
UCs em Situação Relevante – PMO (Plano de Melhoria Obrigatório) e em Situação Relevante – BP (Boas
Práticas). As primeiras exigem uma reflexão por parte dos docentes responsáveis pelas uc e a redação de um
plano de melhoria, que deverá contar com os contributos de todos os docentes dessa unidade curricular e que
ocorre durante a fase de Melhoria. A mesma termina com uma avaliação dos planos de melhoria pelas
Comissões de Curso onde a unidade curricular em causa é lecionada. Na fase de Garantia, a Comissão de
Análise, designada pela direção de cada Unidade Orgânica, avalia globalmente o desempenho de todas as uc
dessa Unidade e redige um relatório global, que se deve pronunciar sobre o grau de comprometimento da
Unidade face à execução dos planos de melhoria propostos. Na última fase, de Supervisão, o Conselho
Pedagógico procede à análise e divulgação dos resultados do processo.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The Diagnostic Stage of the Quality Assurance System (QAS) for the Curricular Units (CU) involves the filling
out of questionnaires by students and results in the identification of CUs classified as requiring an Obligatory
Improvement Plan, or as Good Practice. The former require the teachers responsible for the CUs to reflect on
the situations identified and design an improvement plan, including contributions from all the teachers who
teach on the CU. This takes place during the Improvement Stage of the QAS, which is completed with the
evaluation of the improvement plans by the Study Programme(s) Committee on which the CU is taught. In the
Assurance stage, the Analysis Committee, nominated by the Director of each Department/School, assesses the
performance of the CUs and writes a general report, committing the Department/School to the proposed
improvement plans. In the final stage, Supervision, the Pedagogic Council analyses and disseminates the
results of the process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Todos os estudantes da UA podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas
através de um período de estudos, um estágio curricular ou um estágio profissionalizante, numa instituição
parceira no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade, ou no âmbito do conjunto alargado de
redes e grupos de cooperação internacional nos quais a UA participa ativamente com universidades de todos
os continentes. Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico
na Universidade de Aveiro, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). Como forma de
promover as atividades da UA neste campo, o Gabinete de Relações Internacionais – Área de Mobilidade e
Integração Profissional fornece informações acerca dos principais programas nacionais, europeus e
transnacionais em matéria de educação, formação e investigação e apoio as candidaturas. De notar que a UA é
detentora do ECTS Label e do DS Label.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
All the students of the UA can participate in mobility experiences. These can take the form of a period of studies,
a curricular placement or a professional internship, in a partner institution on a European cooperation and
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mobility project, or in the context of the wide range of international networks and cooperative groups in which
the university actively participates in all continents. 
Studies carried out in a partner institution are awarded full academic recognition in the University of Aveiro,
under the European Credit Transfer System (ECTS). With a view to promoting the activities of the UA in this
field, the International Relations Office (Mobility and Professional Integration Division) provides information
about the national, European and transnational programmes in the areas of teaching, training and research and
supports the application process. 
The UA is a holder of the European Commission ECTS and Diploma Supplement Quality Labels.

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Da lista mais completa de competências definidas para este mestrado destacamos os seguintes objectivos.

1.Conhecimento e compreensão
1.1 Consolidar e desenvolver conhecimentos específicos dos diferentes campos do design, estabelecendo
articulações inter e transdisciplinares
1.2. Reconhecer e integrar os contributos da sua área de formação inicial para a compreensão da complexidade
das situações de aprendizagem e de ensino
1.3. Reconhecer e valorizar a importância da diversidade e multiculturalidade no desenvolvimento projectual
1.4. Reconhecer a importância do desenvolvimento cultural, pessoal, social e ético para o exercício do design

2.Conhecimento aplicado
2.1. Mobilizar com rigor e organização, apoiando-se na investigação, conhecimentos da sua área de
especialização
2.2. Organizar, individualmente e em equipa, os conteúdos da investigação e as opções metodológicas,
seleccionando as estratégias e as tecnologias mais adequadas.
2.3. Intervir, de forma fundamentada e inovadora, na comunidade, nomeadamente intervindo no tecido
económico e social.

3. Avaliação e análise crítica
3.1. Analisar, sintetizar e avaliar conhecimento pertinente para a sua intervenção, valorizando a revisão crítica
dos pressupostos e dos saberes.
3.2. Perspectivar a escola e a comunidade como espaços de educação inclusiva e intervenção social e assumir
a dimensão cívica e formativa das suas competências
4. Mobilizar intencional e sistematicamente o seu próprio pensamento crítico e criativo, de resolução de
problemas e tomada de decisão

4. Comunicação
1. Comunicar, oralmente e por escrito, de modo claro e adequado
2. Utilizar adequada e criticamente os diversos recursos de informação e comunicação
3. Manifestar capacidade relacional e de comunicação

5.Autonomia e parceria na aprendizagem
1. Revelar dinamismo e capacidade de intervenção através de projecto 
2. Promover a sua própria autonomia e a dos colegas, com vista à realização de aprendizagens presentes e
futuras
3. Contribuir ética e deontologicamente para a criação de um clima de participação responsável e esclarecida
de todos no trabalho de grupo / escola
4. Perspectivar o trabalho em equipa, numa atitude investigativa, privilegiando a reflexão, partilhada, sobre
saberes e experiências como factor de enriquecimento profissional.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment. 

From the complete list of skills defined for this Masters programme, we highlight the following objectives:

1. Knowledge and Understanding
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1.1 To consolidate and develop specific knowledge of the different fields of design, establishing inter- and
transdisciplinary links

1.2. To recognize and integrate the contributions of their initial training area in order to understand the
complexity of teaching and learning situations
1.3. To recognize and value the importance of diversity and multiculturalism in Project development
1.4. To recognize the importance of cultural, personal, social and ethical development for the exercise of design

2. Applied Knowledge

2.1. To mobilize knowledge of their area of expertise based on research conducted with rigour and organization

2.2. To organize – both individually and in teams - research content and methodological options, selecting the
most appropriate strategies and technologies.

2.3. To intervene, reasonably and with innovation, in the community, particularly in economic and social
frameworks.

3. Evaluation and Critical Analysis

3.1 To analyse, summarise and evaluate knowledge relevant to their area, emphasizing the critical review of
assumptions and knowledge.

3.2. To shape the school and the community as spaces for inclusive education and social intervention, assuming
the civic and formative dimension of their skills

4. To intentionally and systematically mobilize their own critical and creative thinking, problem solving and
decision making skills

4. Communication

1. To develop clear and appropriate written and oral communication skills
2. To critically and accurately use various information and communication resources
3. To demonstrate a capacity to communicate 

5. Autonomy and Partnership in Learning 

1. To reveal dynamism and the capacity to respond through participation in projects
2. To promote the student’s and their colleagues own autonomy, to facilitate present and future learning

3. To ethically contribute to the creation of an environment of participation which is responsible and which is
clear to all who work within the group/school

4. To regard on teamwork with an investigative attitude, focusing on reflection, the sharing of knowledge and
experience as factors for professional enrichment.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Prevê-se uma periodicidade de 5 anos para eventuais revisões curriculares, atualização científica e de
métodos de trabalho. É importante referir que o curso é alvo constante da atenção e crítica do seu corpo
docente (o que culminou na realização da 3ª IntraConferência em Novembro de 2014) e do seu corpo discente,
que encontra junto dos professores e na Comissão de Curso (e através da plataforma de e-learning) os meios
para expressar os seus anseios e preocupações. A IntraConferência, com a participação de praticamente
todos os docentes apresentando e discutindo tópicos de âmbito alargado sobre os cursos, ou com eles
relacionados, pode constituir-se, com outras iniciativas similares, como modelo complementar aos processos
oficializados de auto-avaliação, sendo porventura mais ricos e mais maduros, para atingir patamares de
exigência mais elevados. Acresce que os contributos apresentados neste fórum são corolários de uma
vivência que pode transcender a quase verdade dos números.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
Curricular reviews and updates of methods for scientific research and practical work are scheduled for every
five years. However, it is important to note that the course is constantly appraised and critically examined by
both its faculty (which led to the 3rd IntraConferência/Internal Conference in November 2014) and its student
body. The e-learning platform provides the faculty and the student body with the means to express their worries
and concerns. The IntraConferência - with the participation of virtually all teaching staff presenting and
extensively discussing topics related to the courses - alongside similar initiatives such as formalized processes
of self-assessment – can contribute to a richer and more mature assessments, enabling ever higher levels of
achievement. Furthermore, the contributions to this forum are corollaries of an experience that can transcend
the ‘almost’ truth which numbers represent.
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6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Design e Estratégia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Design e Estratégia

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Miguel Ferreira Roda T30 PL45 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC procura desenvolver a natureza do pensamento estratégico aplicado ao Design. Pretende-se alcançar
uma visão crítica do DE e compreender os factores tecnológicos, económicos e sociais que promoveram o seu
desenvolvimento. Serão observados os campos de acção e seus desafios recorrendo a fontes de evidência
resgatadas da história das organizações. DE é aqui apresentado como uma abordagem emergente e
necessária à cultura do projecto nas organizações, no sentido de promover uma aproximação com a inovação,
ou seja, para se constituir como uma ferramenta de negócio. Em síntese pretende-se: (1) Introduzir uma cultura
de pensamento em DE; (2) Compreender as características, ambiente de actuação; (3) Visualizar o percurso
histórico, que lideraram um posicionamento estratégico do projectista; (4) Compreender, através da análise de
casos emblemáticos, os desafios e oportunidades relacionadas com o DE; (5) Saber exercitar uma análise
enquanto ferramenta de projecto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit seeks to develop the nature and action of strategic (S) thinking applied to Design (D). The
goal is to attain a critical perspective on SD, and to understand the techological, economic and social factors
that promoted its development. We will focus on the spheres of action and on the challenges associated with
this multidisciplinary approach using sources of evidence from the history of organizations and from the history
of Design. We present SD as an emerging approach that is needed within the scope of a corporate design
culture in order to promote innovation. Learning goals: (1) Introducing a thinking culture associated with the
principles of SD; (2) Understanding the context and the positioning of its intervention lines; (3) Viewing the
historical path that promoted the designer’s strategic positioning; (4) Understanding, through the analysis of
emblematic cases; (5) Knowing how to develop an analysis using it as a design tool according to the principles
of SD.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A formação será articulada com a abordagem aos seguintes conteúdos programáticos: 
(1) Ambiente de actuação do Design Estratégico;
(2) Desafios do Design Estratégico;
(3) Design Estratégico e Sistema de produto;
(4) O design do Design;
(5) Cenários visões e conceitos;
(6) O metaprojecto;
(7) O posicionamento estratégico do Metaprojecto;
(8) Simulação do Metaprojecto (execrício e variantes de análise).

6.2.1.5. Syllabus:
The training will be combined with the approach to the following syllabus:
(1) Strategic Design performance environment; The challenges of Design (Modernity, Post-modernity, The
change from a static to a dynamic intervention scenario);
(2) The challenges of Design (Modernity, Post-modernity, The change from a static to a dynamic intervention
scenario);
(3) the Strategic Design and PSS;
(4) The design of design;
(5) Scenarios visions and concepts;
(6) the Metadesign;
(7) The strategic positioning of Metadesign;



1/6/2015 ACEF/1415/10712 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3e671a2f-927c-887b-9d9f-543ec82c0f05&formId=a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c 31/89

(8) The practical application of Metadesign.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O programa está estruturado de forma a poder introduzir a natureza e princípios inerentes à prática do design
estratégico. Assim, a estrutura do programa conduz os discentes para uma compreensão da teoria e da práxis
do Design Estratégico, privilegiando uma práxis baseada na abordagem a casos emblemáticos na história e no
exercício prático que envolve a análise específica de um produto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programme is structured in order to allow introducing the nature and the principles of the practice of
strategic design. So, the programme’s structure leads the students towards an understanding of the theory and
praxis of Strategic Design, privileging a praxis based on an approach to emblematic historical cases and on a
practical exercise that involves the analysis of a specific product.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão suportadas por conteúdos digitais e, sempre que possível, por documentários úteis a
uma compreensão crítica e disciplinar do design. Serão seguidas as seguintes acções: exposição formal dos
conteúdos teóricos, debate articulados com os conteúdos leccionados na exposição teórica, suporte ao
desenvolvimento à análise de um produto, apresentação das fases do exercício, leitura e interpretação de
textos de referência propostos na bibliografia. De natureza periódica a avaliação seguirá quantitativamente o
somatório dos seguintes parâmetros: qualidade dos conteúdos (55%), apresentação(15%), empenho,
participação na aula(20%) e a assiduidade (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lessons will be supported by digital contents and, whenever possible, by documentaries that are
useful for a critical and disciplinary understanding of design. The following actions shall be addressed: formal
presentation of theoretical contents, discussions supported by the contents of the theoretical presentation,
support to the development of a product analysis, presentation of the different phases of the exercise, reading
and interpreting the reference texts suggested in the bibliography. With a periodic nature, the assessment will
quantitatively follow the sum of the following parameters: quality of the contents (55%), presentation (15%),
commitment, class participation(20%) and attendance (10%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Concentrado no desempenho do Design enquanto processo, o programa, através de fontes de evidência e
exemplos retirados da história das organizações, abre um espaço de reflexão sobre a natureza de uma
complexidade que tem vindo a crescer criando novos desafios ao mundo do projecto. Os conteúdos
programáticos estão organizados em seis módulos e pretendem introduzir os princípios estruturantes do
Design Estratégico, ambiente de actuação e tangibilidade da sua acção e, numa fase final, promover o
desenvolvimento de um exercício segundo a natureza de uma análise metaprojectual de um produto.
Apresentam-se os conteúdos seleccionados em função dos objectivos: 
(1) O ambiente económico, tecnológico e social nas organizações e pertinência para a visão do Design
Estratégico (Design e as mudanças de paradigma de uma acção; Os limites de acção do design: Existem; O
Design como processo num mundo complexo); 
(2) Os desafios do Design (A modernidade; A pós modernidade; A mudança de um cenário estático para um
cenário dinâmico de actuação); 
(3) O Design e o sistema de produto (Noção de sistema e a inovação do sistema de produto; Casos
emblemáticos; Quatro empresas em quatro histórias); 
(4) O design do design (Conceitos, etimologia e objectivos do Metaprojecto; aplicação; Análise por tópicos); 
(5) A aplicação prática do Metaprojecto (Cenário, visão e concept; A identidade; O posicionamento estratégico);
(6) Simulação do Metaprojecto (O exercício e variáveis em análise; O produto escolhido; Considerações sobre
as variáveis em análise)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Focused on the performance of Design as a process, the programme - through sources of evidence and
examples from the history of organizations - opens a space for the reflexion on the nature of a growing
complexity that has been giving rise to new design challenges.The programme contentes are divided into six
modules and aim at introducing the structuring principles of Strategic Design, its context of intervention, as well
as the tangibility of its actions and, in a final stage, stimulating the development of an exercise according to the
nature of a metadesign analysis of a specific product. The selected contents are presented according to the
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objectives: 
(1) The economic, technological and social environments of organizations and their relevance for Strategic
Design( Design and the changes of paradigms of an action; The limits for design’s intervention: Do they exist?;
Design as a process in a complex world); 
(2) The challenges of Design (Modernity; Post-modernity; The change from a static to a dynamic intervention
scenario); 
(3) Design and the product system (The notion of system and the innovation of the product system; Emblematic
cases; Four companies in four stories); 
(4) The design of design (Metadesign – concepts, etymology and goals; Application; Topic-based analysis); 
(5) The practical application of Metadesign (Scenario, vision and concept; Identity; Strategic position); 
(6) Metadesign simulation (The exercise and the variables under analysis, The chosen product, Considerations
on the variables under analysis)

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MORAES. D. (2010). Metaprojecto. O design do design. Ed. Blucher
CAUTELA. C. (2007). Strumenti di design management. Ed. Franco Angeli
CELACHI. F. (2007). Design e Innovazione. Strumenti e pratiche per la ricerca applicata. Ed. Carocci.
MAURI. F. (1996). Progettare progettando strategia. Il Design del sistema prodotto. Ed. Dunod.
FINIZIO. G. (2002). Design & management. Gestire l’idea. Ed. Skira

Mapa X - Design e Identidade

6.2.1.1. Unidade curricular:
Design e Identidade

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco Maria Mendes de Seiça da Providência Santarém T30 PL30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Álvaro José Barbosa de Sousa PL30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo primeiro desta unidade curricular é o de tornar compreensível, o significado do artefacto
desenhado. 
Para isso recorre à semiótica como meio de análise do objecto enquanto signo, observando-os sob os filtros da
sintaxe, semântica e pragmática dos artefactos. 
Pretende-se que o discente adquira os meios críticos para análise dos artefactos, compreender as relações de
causalidade entre a intencionalidade e o desempenho estético e social. 
A disciplina promove o desenvolvimento crítico do projeto, recorrendo ao reverse design, para desencriptar a
intencionalidade do seu autor (ou marca). 

Conhecimentos e aptidões a desenvolver:
Princípios da semiótica na análise visual de artefactos distinguindo graficamente, as três ordens de questões:
sintaxe, semântica e pragmática. 
Capacidade para dissecar os elementos constitutivos da anatomia dos artefactos. 
Capacidade para redigir um relatório de conclusões sobre análises semióticas comparadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this curricular unit is to explain the significance of the designed artefact.
Thus, semiotics are employed as a means of analysing the object as a sign, observing artefacts through the
filters of syntax, semantics and pragmatics. 
The course aims to provide the students with the means to critically analyse artefacts and to understand the
causal links between their purposes and their aesthetic and social employment.
The course promotes critical development of the project, using reverse design to decrypt the intention of the
artefact’s author (or brand).

Knowledge and skills:
Understanding the principles of semiotics in the visual analysis of artefacts, graphically distinguishing the three
primary issues: syntax, semantics and pragmatics.
The ability to dissect the components of the artefact’s anatomy.
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The ability to draft a report on the findings of semiotic comparative analyses.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A marca. 
O sistema identitário dos indivíduos, das organizações e dos territórios.
A construção da reputação dos indivíduos e das organizações.
A assunção simbólica da marca pela economia do signo.
Design coordenado: a gestão da marca e a declinação vertical sobre o produto, a comunicação e o pensamento
estratégico das organizações. 
As marcas territoriais urbanas como casos de estudo.

2. A embalagem.
O contentor enquanto suporte de comunicação. 
As embalagens como primeiro nível de comunicação. 
O recurso ao mimetismo visual para a identificação da sua tipologia ou o plágio antiético da apropriação de uma
identidade estranha (a cópia parasitária). 

6.2.1.5. Syllabus:
1. The brand.
The identity systems of individuals, organizations and territories.
The construction of identities for individuals and organizations.
The symbolic assumption of branding according to sign economy.
Coordinated Design: brand management and the vertical declination of the product, communication and
strategic thinking within organizations.
Urban territorial brands as case studies.
2. Packaging.
The container as a communication device.
Packaging as the first level of communication.
The use of visual mimicry for the identification of type or unethical plagiarism of a appropriating a strange
identity (the parasitic copy).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A coerência entre os conteúdos enunciados (análise da identidade visual de embalagens e marcas) e os
objectivos da aprendizagem (compreensão do significado dos artefactos desenhados), demonstra-se,
exemplifica-se e promove-se pela desmontagem semiótica dos exemplos. 
Conduzindo os discentes para uma compreensão da teoria na praxis do design de identidade, a unidade
curricular procura, através da análise de embalagens comerciais e marcas (identidades visuais) confrontar o
discente com a relevância da retórica das linguagens em Design, enquanto prática dirigida à construção do(s)
seus significado(s). Assistida pela teoria e história do design, a unidade curricular recorre instrumentalmente à
semiótica. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The coherence between the stated contents (analysis of the visual identity of packaging and branding) and the
learning objectives (understanding the significance of designed artefacts), is demonstrated, exemplified and
promoted by the semiotic dissection of the examples.
The students are lead towards an understanding of theory relating to identity design. Through the analysis of
commercial packaging and branding (visual identities), the curricular unit aims to confront the student with the
relevance of the rhetoric of languages in Design, as a practice which addresses the construction of meaning(s).
The curricular unit uses semiotics in conjunction with the theory and history of design.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Prática projectual justificada pelo método heurístico de uma aprendizagem individual, conduzida criticamente
pela teoria. O discente, convidado a resolver problemas deduzidos da crítica comparativa entre os exemplos
analisados, desenvolverá uma prática projectual sob prolongada tutoria de contato docente / discente, que
acompanhará o seu desenvolvimento. Um programa de aulas teóricas decorrerá paralelamente à prática
projectual, focando o tema da identidade a partir de diversos pontos de vista epistemológica. 

A avaliação e de carácter discreta.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Project-practice is justified by the heuristic method of individual learning, which is critically led by theory. The
student is requested to solve problems from among the examples analysed and to develop a Project, developed
through long-term contact tutorials with the teacher, in order to monitor students’ development. A programme of
theoretical lectures is given in tandem with Project development, focusing on the theme of identity from various
epistemological perspectives.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Compreendendo como primeiro objectivo desta unidade curricular a inteligibilidade do Design pela
compreensão do seu significado, a demonstração da coerência entre as metodologias de ensino adoptadas
(prática projectual justificada pelo método heurístico), com os objectivos da aprendizagem desta UC
(recorrendo instrumentalmente à semiótica como meio de análise do significado do design), passará pela
defesa estratégica da fusão da teoria analítica na prática projectual, assim conduzindo os discentes à
interpretação dos significados nessa prática projectual. O resultado ambicionado de formar projetistas-críticos,
agentes de uma prática crítica, só se produz fazendo convergir a teoria na prática; esta proposição constitui a
própria prova demonstrativa da coerência entre o modo de fazer (prática projectual) e o conhecimento
procurado (reconhecer o significado identitário dos objetos). 
Na prática projectual (heurística), coadjuvada criticamente pela aplicação da análise semiótica, o discente
convidado a resolver problemas deduzidos da crítica comparativa entre os exemplos analisados, desenvolverá
uma prática projectual sob prolongada tutoria de contato docente / discente, que acompanhará o seu
desenvolvimento. Um programa de aulas teóricas

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The primary objective of this course is understanding the intelligibility of Design by understanding its
significance, demonstrating the coherence between the adopted teaching methodologies (project-practice, as
justified by the heuristic method) and the learning objectives of this course (instrumentally using semiotics as a
means of analysing the meaning of design), from the strategic defence of fusing analytic theory with project-
practice, leading the students to the significance of project-practice. It is hoped that this will result in training
critical designers, agents of a critical practice, through convergence of theory and practice. This proposition
itself provides the evidence of the correlation between the way we do (project-practice) and acquired
knowledge (recognizing the identity of objects).
Through project-practice (heuristic), in conjunction with the application of semiotic analysis, the student is
requested to solve problems from among the examples analysed and to develop a Project, developed through
long-term contact tutorials with the teacher, in order to monitor students’ development. A programme of
theoretical lectures is given in tandem with Project development, focusing on the theme of identity from various
epistemological perspectives. This then links with the critical aspects of the Project, at which point the student
can develop a more demanding Project. 
The decryption of the meaning of design involves the analysis of the author's/brand’s intentions, empathically
revisited by the redesign and dissection of the objects of study (branding and/or packaging). This practical and
heuristic methodology of dissecting and analysing the project, allows for its significance to be understood, of its
meaning, which provides coherency between the methodologies and objectives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BLAUVELT, A. (2005) Extrañamente familiares: diseño y vida cotidiana (catálogo + textos). ed. Marco, Museo de
Arte Contemporánea de Vigo: Vigo.
CALVERA, A. (2003) Arte? Diseño?, nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos. GG: Barcelona.
CHAVES, N e Belluccia, R. (2003) La marca corporativa, gestión y diseño de símbolos y logotipos. Paidós:
Buenos Aires. 
DILNOT, C. (2005) Archeworks Papers, Vol. 1, Nº2. New York.
FLUSSER, V. (2002) Filosofia del diseño, la forma de las cosas. Sintesis: Madrid. 
FLUSSER, V. (1998) Ensaio sobre a fotografia, para uma filosofia da técnica. Relógio d’água: Lisboa.
MAEDA, J. (2006) Las leyes de la simplicidad. Gedisa: Barcelona. 
LEACH, N. (2005) A anestética da arquitectura. Antígona: Lisboa. 
OLINS, W. (2005) A marca. Verbo: Lisboa. 
PAPANEK, V. (1998) Arquitectura e Design, ecologia e ética. Edições 70: Lisboa.
ZUMTHOR, P. (2005) Pensar a arquitectura. GG: Barcelona.

Mapa X - Design e Tecnologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Design e Tecnologia
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Lomelino de Freitas Tomé Rosado Bago de Uva T30 PL60 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sedimentar os conhecimentos propedêuticos para uma abordagem projetual no que concerne à
tridimensionalidade.
Analisar criticamente produtos e processos de fabrico.
Desenvolver conceptualmente esboços e elementos técnicos para produção de produtos e espaços.
Consciencializar pela experimentação que a forma dos objetos resulta do diálogo entre constrangimentos e
potencialidades da matéria e processos de transformação da produção seriada.
Valorizar equipes multidisciplinares e planear a concepção, validação, produção, utilização e obsolescência. 
Saber interpretar e traduzir a essência dos materiais. 
Compreender soluções construtivas convencionais, e potencial empresarial nacional. 
Alavancar a competitividade pela tecnologia, Clusters e mercados alvo. 
Entender a inovação de processos de produção, nichos de mercado e novas profissões. 
Despertar os alunos para a inovação tecnológica face ás tendências. 
Praticar o desenho como processo mediador entre tarefa, matéria e comportamentos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Sedimentary the preliminary knowledge for architectural design approach with respect to the three-
dimensionality. 
Critically analyze products and manufacturing processes. 
Develop conceptually sketches and technical elements for the production of products and spaces. 
Awareness by experimentation that the shape of objects results from the dialogue between constraints and
potentials of matter and processes of transformation of mass production . 
Enhance multidisciplinary teams and plan design, validation , production, use and obsolescence. 
Be able to interpret and translate the essence of the materials. Comprise conventional constructive solutions ,
and national business potential. Leverage competitiveness by technology clusters and target markets.
Understanding the innovation of production processes, market niches and new professions . 
Wake students for technological innovation compared to trends . 
Practice drawing as a mediating process between task , matter, and behavior.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular prendem-se com os seguintes pontos
Sedimentação dos interesses e conhecimentos adquiridos entre os alunos e relacionamento com desafios
profissionais dos designers de hoje.
Análise e desconstrução de produtos estereótipos, levantamento dos vários elementos que a compõem e
reconstrução de componentes, assemblagens e acabamentos.
Aplicação de princípios geométricos em malhas e estruturas naturais e artificiais e reconstrução de sistemas
estruturais modulares edificáveis.
Estruturas planares.
Estruturação de superfícies ligeiras por corte, quinagem, calandragem; malha agregadora e desenho de
elementos de fixação. 
Otimização das soluções em materiais alternativos.
Economias de escala.
Métodos e técnicas de representação das diferentes fases do projeto.
A matéria prima objeto de projeto.
Novas ferramentas digitais e implicação na concepção e desenvolvimento.
Cenários de interação com fábricas e ambientes comerciais.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus of the course relate to the following points: 
Sedimentation of interests and knowledge gained among students and relationship with professional challenges
of today's designers. 
Analysis and deconstruction of stereotypes products , survey of the various elements that compose it and
reconstruction components , assemblies and finishes. Application of geometric principles in stitches and
natural and artificial structures and reconstruction of buildable modular structural systems . 
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Planar structures . Structuring of light surface by cutting, bending , calendering ; aggregating mesh and
fasteners design. Optimization of solutions for alternative materials . Economies of scale. 
Methods and techniques of representation of the different phases of the project . 
The raw material design object. New digital tools and involvement in the design and development. Interaction
scenarios with factories and commercial environments.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Através da simulação da prática projetual, maquetização, sua discussão e validação em grupo.
Visionamento e estudo de metodologias e evolução de projetos reais e ateliers de diversos designes com
diferentes abordagens à tecnologia. Reconhecimento pela emergência no mercado de produtos e arquitetura
de sucesso resultantes de novas soluções tecnológicas. Consciêncialização que os clusters produtivos do país
evoluíram por razões muito concretas relacionando técnicas e processos em constante evolução e qua a sua
sobrevivência na internacionalização depende da inovação e pelo cruzamento de competências assinaladas e
interpretação dos mercados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through simulation of the design practice , models , discussion and group validation. 
Viewing and study methodologies and development of real projects and workshops of various designes with
different approaches to technology.
The emergence recognition in the market of products and successful architecture resulting from new
technological solutions. 
Awareness raising the country's productive clusters evolved for very specific reasons relating techniques and
processes constantly evolving and qua their survival depends on the internationalization of innovation and the
intersection of alerts skills and interpretation of markets.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de avaliação é discreta, incidindo sobre:
Demonstração, experimentação e simulação de processos produtivos á escala.
Experimentação e erro.
Reformulação de soluções, planeamento das fases criticas do desenvolvimento.
Validação e teste da maquetes e protótipos.
Familiarização com os sistemas produtivos por vídeo e divulgação dos próprios projetistas.
Avaliação de soluções emergentes em concursos de inovação, design noutras universidades e soluções
inovadoras desenvolvidas por outros.
Levantamento da tecnologias de maior impacto económico e social da região centro e norte e relação com
universo de produtos passíveis de serem produzidos.
Caracterização e inovação aplicada ao produto final particularmente nas áreas da madeira, metalomecânica,
cerâmicas e vidro, plásticos, cortiça, couro, têxteis tecnológicos e materiais compósitos, nanofibras e
reciclados.
Novas ferramentas de corte, extrusão, impressão 3D, modação, injeção, insuflação, entre outros.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation method is discreet, focusing on : 
Demonstration, experimentation and simulation of production processes question of scale. Trial and error. 
Reformulation solutions , planning of critical phases of development. Validation and testing of models and
prototypes. 
Familiarization with the production systems for video and disclosure of own designers . 
Evaluation of emerging solutions in innovation contests , design other universities and innovative solutions
developed by others. Survey of technologies of greater economic and social impact of the central and northern
regions and related universe of products that can be produced . 
Characterization and innovation applied to the final product particularly in the areas of wood, metalwork ,
ceramics and glass, plastic, cork, leather, textiles and composite materials technology , nanofibers and
recycled. New cutting tools, extrusion, 3D printing , modação , injection, blowing , among others.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A tecnologia na atividade projectual em Design é por definição um processo evolutivo e experimental em
constante interação com o propósito do projeto e seus intervenientes, que neste caso são o aluno, colegas,
professor e, eventualmente, destinatários do projeto. Por conseguinte o desenvolvimento do projeto só é
possível ser feito sob o questionamento, reformulação e validação da metodologia pré-estabelecido em
coerência com cada estágio da aprendizagem do aluno, enquanto experimenta as várias fases do projeto em
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desenvolvimento, complementando com 2h/semana de matéria teórica complementar. Sempre que possível
deverão ser apresentados métodos e práticas de projetistas reconhecidos e obras inovadoras.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The technology in project-oriented activity in Design is by definition an evolutionary and experimental process in
constant interaction with the purpose of the project and its stakeholders, which in this case are students ,
colleagues , teacher and eventually project recipients. 
Therefore the development of the project can only be done under questioning, reformulation and validation of
pre- established methodology consistent with each stage of student learning while experiencing the various
stages of development in design, complemented by 2 hours / week of mattentary theoretical. Whenever
possible should be presented methods and practices of recognized designers and innovative wr complemeorks.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CHRIS, L (2012) Making-It, manufacturing tecniques for product design, 2nd Edition. Laurence King publishing:
London. ISBN 978-1856697491
BROWNELL, B. (2005) Transmaterial, a Catalogue of Material that Redefine our Fisical Environment. Princeton
Architectural Press: New York. ISBN 978-1-56898-563-3 
RITTER, A. (2007) Smart Material in Architecture end Design. Birkausser: Basel ISBN 978-3-7643-7327-6
PARSONS ,T. (2009) Thinking Objects: Contemporary Approaches to Product Design. Ava Academy: London.
ISBN 978-2940373741
DAVILA,T. (2006) Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It. Pearson Prentice
Hall: New Jersey. ISBN 978-0131497863
BRAMSTOM, D. (2009) Basics Product Design 01: Idea Searching. Ava Book: Lausanne. ISBN 978-2940373765

Mapa X - Representação e Conhecimento

6.2.1.1. Unidade curricular:
Representação e Conhecimento

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Carlos Ferreira Cavadas da Costa T30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Donato Ricci PL60

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina, inserida no primeiro ano de mestrado em Design, pretende-se como campo de aquisição de
conhecimentos e aptidões onde convergem saberes da desenhística, metodologia, psicologia, sociologia,
filosofia e antropologia. Esses saberes serão canalizados no sentido dos seguintes objectivos:
- Familiarizar os alunos com os instrumentos, modos e sistemas de representação ao serviço da actividade
conceptora e projectual
- Estimular o pensamento divergente, a agudeza crítica e autocrítica, as metodologias criativas e a
consubstanciação autoral, simbólica e poética.
- Sensibilizar para a compreensão das diferentes etapas operativas e seus instrumentos
- Reconhecer e saber utilizar as convergências entre as várias disciplinas do plano de estudos do mestrado
Os estudantes irão apreender e experienciar a observação e o questionamento de um problema sob diversas
perspectivas e simultaneamente a capacidade de síntese do conhecimento adquirido sobre os temas em
estudo. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course is intended to provide knowledge and skill acquisition, in which knowledge of diverse fields such as
design, methodology, psychology, sociology, philosophy and anthropology converge.
This knowledge will be channelled towards achieving the following objectives:
-To familiarise students with the instruments, methods and systems of representation in conceptualising and
developing projects. 
-To stimulate divergent thinking, critical reasoning and self-evaluation, creative methodologies and the
consubstantiation of the author, the symbolic and the poetic. 
- To raise awareness of the different operative steps and their instruments
- To recognize and be capable of applying the convergences between the various components of the Master's
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curriculum

Students will learn and experience how to observe and question a problem from different perspectives, whilst
simultaneously developing the ability to synthesize knowledge acquired through the study of various subjects.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O contexto teórico e as propostas de trabalho irão debruçar-se sobre quatro temas estruturantes:
representação, conhecimento, criatividade e comunicação.
As propostas de trabalho desenvolvem-se à volta dos mecanismos de representação da informação e
conhecimento na esfera de conceitos como cartografia, geografia, diagrama e estrutura. A disciplina irá
fornecer as bases para o questionamento visual de fenómenos relacionados com a sua vida e trabalho – a
atividade de design.

6.2.1.5. Syllabus:
The theoretical context and work proposals explore into four structural themes: representation, knowledge,
creativity and communication.
The project proposals are developed according to the mechanisms of information representation and of
knowledge in the universe of concepts such as cartography, geography, diagrams and structures. The course
will provide the basis for questioning visual phenomena related to life and work - the activity of design.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O ciclo de transformação de dados em conhecimento requererá dos estudantes a obtenção das aptidões
previstas como objectivos de aprendizagem. Não se conseguirá comunicar sem se estar familiarizado com os
instrumentos, nem representar sem pensamento simbólico, e não será possível conhecer sem compreender,
ou encarar a criatividade sem aceitar a divergência.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The cycle of transforming data into knowledge will require students to obtain the skills which have been detailed
as learning objectives. It is not possible to communicate without being familiar with the instruments, or to
represent a concept without employing symbolic thought, therefore knowledge cannot exist without
understanding, just as creativity cannot exist without the acceptance of divergence.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina está estruturada em três tempos de ensino: lições teóricas, que irão fornecer a moldura teórica
das propostas de trabalho; sessões de trabalho acompanhadas, onde serão apontados os caminhos de
desenvolvimento dessas propostas; e discussões colectivas, por forma a poderem ser partilhados os
resultados e experiências alcançados.
A avaliação é efectuada qualitativamente e quantitativamente para cada uma das propostas desenvolvidas,
sendo a classificação final uma nota ponderada das diferentes avaliações.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is structured in three teaching components: theoretical lessons, which will provide the theoretical
framework of the proposed projects; guided workshops, where the students will be aided with choosing how to
develop their proposals; and group discussions, so that the students can be share their experiences and the
results which they achieve.
The assessment is both qualitative and quantitative for each proposal developed, with the final grade
comprising a weighted marking scheme including the different evaluations.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aulas teóricas permitirão a familiarização dos alunos com os instrumentos, modos e sistemas de
representação 
As sessões de trabalho permitirão desenvolver os métodos, a pesquisa e o pensamento crítico necessário.
As sessões de discussão permitirão a necessária revisão crítica dos trabalhos realizados, assim como uma
compreensão mais efectiva do alcance da representação em múltiplos campos de acção, nomeadamente no
âmbito do mestrado. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical classes aim to familiarise students with instruments, methods and systems of representation
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The workshops will allow the development of methods, research and critical thinking.
The group discussion sessions will allow the necessary critical review of the completed projects as well as
providing a more effective understanding of the scope of representation in multiple fields of action, namely, in
the context of the Master’s programme.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Schopenhauer, Arthur. [s. d.]. O Mundo como vontade e Representação. Porto: Rés-Editora. Original edition, Die
Welt Als Wille Und Vorstellung, 1819.
Costa, Rui. 2014. O Desenho da Comunicação como Conhecimento. Universidade de Aveiro. 
Ricci, Donato. 2010. Seeing what they are saying: diagrams for social complexity and controversies. Politecnico
di Milano. Milano.
Bertin, Jacques. 1973. Sémiologie graphique. Les diagrammes; Les réseaux Les cartes: Editions de l';École des
Hautes Études en Sciences Sociales. Original edition, 1965, revista em 1973. Reprint, 1999. 
Wurman, Richard S. 2001. Information Anxiety 2. Indianapolis: Que.
Tufte, Edward R. 2001. The Visual Display of Quantitative Information. Connecticut: Graphics Press. Original
edition, 1983.

Mapa X - Seminários em Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários em Design

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena Ferreira Braga Barbosa T30 PL30

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Henrique Frederico Cantiga Cayatte PL30 OT15

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer investigações realizadas em âmbito académico e artigos científicos que cobrem as diversas áreas
do design.
2. Estimular e integrar capacidade de investigação;
3. Escrever textos de natureza científica.
4. Cultivar o pensamento crítico fundamentado e a capacidade de expor, comunicar e discutir publicamente
sobre a investigação realizada;
5. Reconhecer e saber utilizar as convergências entre as várias disciplinas do plano de estudos do Mestrado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Meet investigations carried out in connection with academic and scientific articles covering the various areas
of the design.
2, Stimulate and integrate research capacity;
3. Write scientific texts.
4. Cultivate critical thinking based and the ability to expose, to communicate and discuss publicly about
research undertaken;
5. Recognize and use the convergences between the various disciplines of the curriculum of the master.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta disciplina pretende aproximar e integrar os estudos dos alunos, com o quadro de investigação em Design
na Universidade de Aveiro. O formato seminário permitirá aos alunos comunicar e debater com os restantes
envolvidos, a informação que estão a pesquisar conducente à elaboração do plano de trabalho para a
dissertação. Os assuntos a abordar dependem, assim, dos temas investigados nas várias dissertações.

6.2.1.5. Syllabus:
This course intends to approach and integrating the studies of the students, with the research framework in
Design at the University of Aveiro. The seminar format will allow students to communicate and discuss with
others involved, the information that is the search leading to the elaboration of the work plan for the dissertation.
The issues to be addressed depend, therefore, of the subjects investigated in several dissertations.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os alunos farão a convergência de conhecimentos associados a diferentes disciplinas, a partir de informação
empírica decorrente de relatórios, projetos e estudos específicos; cultivarão o pensamento crítico
fundamentado e desenvolverão a autonomia na investigação por forma a construir conhecimento; identificarão
novos cenários de desenvolvimento e de atuação do design.
Será ainda estimulada a capacidade de comunicar um trabalho de carácter científico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students will make the convergence of knowledge associated with different disciplines, from empirical
information arising from reports, projects and specific studies; will cultivate critical thinking based on autonomy
and develop research in order to build knowledge; identify new scenarios of development and performance of
the design.
Will be even stimulated the ability to communicate a scientific work.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1 Realização de recensões críticas e investigação através de documentos escritos.
2 Apresentações por aluno sobre as recensões críticas e investigação realizadas.
3 Assiduidade, participação e comentários realizados no âmbito da aula.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1 Realization of critical reviews and research through written documents.
2 Presentations per student on the research carried out and critical reviews.
3 Attendance, participation and comments made in the context of the class.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Metodologia transversal ao mestrado:
A disciplina Seminários em Design, assume-se assim como uma disciplina integradora das atividades
desenvolvidas no 1º ano curricular do mestrado, a qual permitirá aos alunos, fundamentarem e assumirem a
sua orientação de estudos.

Metodologia específica:
Nesta fase de estudos solicita-se capacidade de investigação, recolha e tratamento de informação, por forma a
efetivar a convergência com o que os alunos estão a desenvolver nas diferentes disciplinas do mestrado.
Pretende-se operar coerentemente no equilíbrio entre os interesses de cada aluno e os interesses e estratégia
do grupo de investigação em que serão inseridos. A divisão da disciplina entre teórico-prática e prática,
permitirá entender a diversidade de pensamento produzido pelas várias propostas de estudos, e ajudará a
enquadrar a especificidade do estudo de cada aluno, num contexto mais alargado. De uma forma mais
pragmática, a componente prática, será conducente à elaboração de um plano de estudos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Transversal methodology to the master:
Discipline Seminars in Design, it is assumed as an integrative discipline of the activities developed in the first
year curriculum of the master, which will enable the students, support and take their guidance from studies.

Specific methodology:
At this stage of studies requested ability to research, collection and processing of information, in order to
achieve convergence with what students are developing in different disciplines of the master. It is intended to
operate coherently in the balance between the interests of each student and the interests and strategy of the
research group in which they are inserted. The division between theoretical and practical discipline and
practice, will make it possible to understand the diversity of thought produced by the various proposals for
studies, and will help to frame the specificity of study of each student, in a wider context. In a more pragmatic,
practical component, will be conducive to the elaboration of a plan of study.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ATTFIELD, J. (2000)-Wild things: the material culture of everyday life. Oxford: Berg Publishers. ISBN 1859733697
BUCHLI, V. (2002)-The material culture reader. Oxford: Berg Publishers. ISBN 1859735592
CLARK, H; BRODY, D. (2009)-Design studies: a reader. Oxford: Berg Publishers. ISBN 9781847882363
FALLAN, K.(2010)–Design history: understanding theory and method. Oxford: Berg Publishers. ISBN
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9781847885371
HELLER, S.(1998)–The education of a graphic designer. New York: Allworth Press. ISBN 1880559994
LEES- MAFFEI, G.; HOUZE, R.(2010)–The design history reader. Oxford: Berg Publishers. ISBN 9781847883896
MARGOLIN, V. (1989)–Design discourse: history, theory, criticism. Chicago: Univ. of Chicago Press
-(2002)-The politics of the artificial: essays on design and design studies. Chicago: Univ. of Chicago Press. ISBN
0226505030
MARGOLIN, V.; BUCHANAN, R.(1998)–The idea of design. London: MIT Press. ISBN 0262631660
NORMAN, Donald (1999)-Design of everyday things. MIT Press. ISBN 0626264037

Mapa X - Metodologias de Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias de Investigação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Miguel Ferreira Roda T30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Joana Maria Ferreira Pacheco Quental TP30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente unidade curricular inscreve-se no programa curricular do mestrado em design e constitui uma
unidade central na preparação do aluno para o desafio da investigação e da produção de novos conhecimentos
no âmbito dos estudos de pós-graduação. Com esta ambição pretende-se: 
(1) Dotar os alunos de conhecimentos de especialidade e de instrumentos técnicos que lhes permitam conduzir
com sucesso um trabalho de investigação científica; 
(2) Familiarizar os alunos com o processo de investigação académica através da interacção entre teoria e
investigação; 
(3) Introduzir as ferramentas básicas de investigação; 
(4) Saber construir um plano de trabalho de acordo com o objectivo da investigação; Saber dar forma a
estrutura de um guião para a proposta de trabalho de dissertação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit is part of the curricular programme of the Master’s Degree in Design and it is a core unit in
the preparation of the students for the challenges of research work and of the production of new knowledge
within the scope of post-graduate studies. With this goal, we intend to: 
(1) Provide the students with specialized knowledge and technical instruments that allow them to develop
scientific research works in a successful way; 
(2) Familiarizing the students with the academic research process through an interaction between theory and
research; 
(3) Introducing basic research tools; 
(4) Teaching how to build a work plan according to the purpose of the research work; Teaching how to shape the
structure of a script for a dissertation proposal.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A formação será articulada com a abordagem aos seguintes conteúdos programáticos: 
(1) Organização de um Trabalho Científico; 
(2) A Investigação em Design; 
(3) A natureza da investigação em Design; 
(4) A investigação e ciência; 
(5) Construção de um projecto de investigação; 
(6) Linhas de orientação para a construção do documento “guião para proposta de trabalho de dissertação”; 
(7) Metodologia técnicas e processos na investigação; 
(8) Redacção de relatórios científicos; 
(9) As formas da pré-proposta de investigação.

6.2.1.5. Syllabus:
The training will be combined with the approach to the following syllabus: 
(1) Organization of a scientific work; 
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(2) Research in Design; 
(3) The nature of research in Design; 
(4) Research and science; 
(5) Construction of a research project; 
(6) Guidelines for the construction of the “script for the dissertation proposal”; 
(7) Technical research methodologies and processes; 
(8) Writing scientific reports; 
(9) Different types of research pre-proposals.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O programa está estruturado de forma a poder criar nos discentes as seguintes competências: 
(1) Alcançar um panorama relacionado com entendimento da investigação em Design; 
(2) Saber utilizar as diferentes ferramentas assim como as técnicas e metodologias úteis à investigação em
Design; 
(3) Saber redigir documentos científicos de suporte à visibilidade do conhecimento; 
(4) Saber dar forma ao guião de dissertação; 
(5) Compreender os desafios associados às variáveis que compõem uma estrutura de dissertação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programme is structured in order to provide the students with the following skills: 
(1) Attaining an overview on the understanding of research in Design; 
(2) Knowing how to use different tools, as well as techniques and methodologies that are useful for research in
Design; 
(3) Knowing how to write scientific documents that support the visibility of knowledge; 
(4) Knowing how to shape the dissertation script; 
(5) Understanding the challenges associated with the variables that make up the structure of a dissertation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão suportadas por conteúdos digitais e, sempre que possível, por documentários úteis a
uma compreensão crítica e disciplinar da Investigação em design. 
Serão seguidas as seguintes acções: exposição formal dos conteúdos teóricos, debates articulados com os
conteúdos leccionados na exposição teórica, suporte ao desenvolvimento de uma estrutura de investigação,
simulação de exercícios, leitura e interpretação de textos de referência propostos na bibliografia. De natureza
periódica a avaliação seguirá quantitativamente o somatório dos seguintes parâmetros: qualidade dos
conteúdos (55%), apresentação do guião (15%), empenho e participação na aula (20%) e assiduidade (10%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lessons will be supported by digital contents and, whenever possible, by documentaries that are
useful for a critical and disciplinary understanding of design. 
They will include the following actions: formal presentation of theoretical contents; discussions supported by
the contents of the theoretical presentation; support to the development of a research structure; simulation of
exercises; reading and interpretation of reference texts suggested in the bibliography. With a periodic nature,
the assessment will quantitatively follow the sum of the following parameters: quality of the contents (55%);
presentation of the script (15%); commitment and class participation (20%), and attendance (10%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Devidamente articulada com os objectivos, a unidade curricular através da dialéctica entre teoria e prática,

propõe, exemplifica e exercita, sempre que possível, os fundamentos teóricos de suporte à prática da
investigação em Design.
Concentrado no desempenho exigido à prática da investigação, com esta dialéctica (entre teoria e prática) abre-

se um espaço de reflexão sobre a natureza da Investigação em Design, a sua tangibilidade numa prática
reflexiva possível de ser tangível segundo as áreas de interesse de cada discente. Esta relação possibilita que

os estudantes possam desenvolver um pensamento crítico, reflexivo no exercício de aproximação a uma
proposta de dissertação. Neste contexto realizar-se-ão alguns exercícios que possibilitam a tomada de

consciência implícita através da estrutura de dissertação, assim como os seus desafios implícitos.
Paralelamente, com a apresentação de uma teoria de suporte a esta prática, cada estudante poderá adquirir

um conhecimento específico ao seu âmbito de investigação, direccionando-o para a tangibilidade de um Guião
de Dissertação, criando desta forma em cada discente a consciência do seu contexto problemático no qual se

encontra inserido. Com este exercício de compreensão entre teoria e praxis orientados à formalização de um
plano de estudo para o mestrado, este percurso introduzirá nos estudantes a maturidade indispensável para a
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construção de um projecto de investigação, para a consciencialização do seu perfil metodológico sintónico com

a sua proposta, a compreensão do significado da recolha de dados e a tangibilidade (ou simulação) de uma pré-
proposta de investigação tangível em formato de guião. Deseja-se, com esta ambição, que os estudantes

parametrizem uma estrutura clara de suporte ao seu percurso no mestrado balizando sempre que possível os
limites e delimitações da suas propostas. Desta forma os estudantes deverão saber relacionar com a ambição

dos seguintes parâmetros: 
(1) A descrição sintética da proposta de projecto, com a identificação dos nós problemáticos, com a sua

articulação e com a contextualização segundo um horizonte de pesquisa; 
(2) A definição e significado do estado da arte devidamente relacionado com cada proposta de investigação,

abrindo caminho e curiosidade para uma bibliografia orientada ao tema, ao conhecimento de resultados já
adquiridos que apresentem uma certa afinidade com a proposta; 
(3) O modelo de pesquisa implícito em cada proposta; 

(4) A descrição do potencial âmbito de aplicação, 
(5) A tangibilidade das motivações, das justificações e dos objectivos da investigação; 

(6) A abordagem metodológica implícita em cada projecto, onde será necessário questionar os instrumentos
teóricos, metodológicos e de procedimento entre outros; 

(7) A consciência de um plano de trabalho (consciência de um tempo); 
(8) A comunidade de referência local e internacional relacionada com o projecto.

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

In an adequate articulation with its goals, this curricular unit suggests, exemplifies and exercises, as much as
possible, the theoretical foundations that support the practice of research in Design through a dialectic betwen

theory and practice.
Focused on the performance required for the practice of research, this dialectic (betwen theory and practice)

opens a space for the reflexion on the nature of research in Design and its tangibility, following a reflexive
practice that is made tangible according the each student’s field of interest. This relationship allows the

students to develop their critical and reflexive thinking while exercising an approach to a dissertation proposal.
In this context, we shall carry out exercises that allow gaining an implicit awareness through the structure of the

dissertation, as well as through its underlying challenges.
Simultaneously, through the presentation of a theory that supports this practice, the students shall be able to
obtain specific knowledge within the scope of their research, while being guided towards the construction of

Dissertation Script, thus making each student aware of his/her own problematic context. With this exercise,
based on understanding the relationship between theory and praxis and aimed at building a study plan for the

Master’s Degree, we create a path that will provide the students with the maturity that is necessary to develop a
research project, to become aware of the methodological profile that corresponds to their proposals, to

understand the meaning of the data collection process and the tangibility (or simulation) of a research proposal
in the shape of a script. With this ambition, we intend for the students to parametrize a clear structure to support

the path they follow during the Master’s Degree, setting, whenever possible, the limits and boundaries of their
proposals. So, the students should be able to relate the following parameters with their intent: 

(1) The synthetic description of the project proposal, identifying the problematic nodes, articulating it and
contextualizing according to a given research horizon; 
(2) The definition and meaning of the state of the art, in a proper connection with each research proposal,

opening the student’s way and curiosity for a bibliography focused on the subject, on the knowledge of results
that have already been obtained and have a certain affinities with the proposal; 

(3) The research model that underlies each proposal; 
(4) The description of the potential scope of the research work; 

(5) The tangibility of the motivations, justifications and goals of the research work; 
(6) The methodological approach that underlies each project, according to which it is necessary to question the

theoretical, methodological and procedural instruments, among others; 
(7) The awareness on a work plan (awareness of a time); 

(8) The local and international reference community associated with the project.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALBARELLO, L. et al. (2005), Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais. 2ª ed. Lisboa: Gradiva

ARYRIS, C.; SCHON, D. (1978), Organizational learning. Reading, MA: Addison – Wesley
BONSIEPE, G., (1975). Teoria e pratica del disegno industriale, Feltrinelli, Milano

BROADBENT, J. (2002). Generations in design methodologies, in D. Durling, J. Shackleton (eds.), Common
Ground, Staffordshire University Press, Stoke-on-Trent
CAMPBELL, J. P., RICHARD L. D. and HULIN C. L. (1982). What to study: generating and developing reserach

questions. Beverly Hills: Sage
ECCO, H. (1977). Como se faz uma tese em Ciências Sociais e Humanas. Lisboa: Editorial Presença

FRIEDMAN, Ken. (1997). “Design Science and Design Education.” In the Challenge of Complexity. McGRORY, P.,
ed. Helsinki: University of Art and Design Helsinki UIAH

LAUREL, B. ed. (2003). Design Research: Methods and Perspectives, Cambridge, MA. MIT Press
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YIN, R. (2005). Estudos de Caso. Planejamento e Métodos. Bookman, Porto Alegre

Mapa X - Design de Estruturas Compósitas Multifuncionais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Design de Estruturas Compósitas Multifuncionais

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho TP 30 PL30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer as propriedades dos materiais e dos materiais compósitos para permitir a exploração das suas

multifuncionalidades no design e processamento de novos produtos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To give an overview of the properties of materials and composites to allow the student to explore their

multifuncionality on the design and processing of new products.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Visão global – processo de concepção do produto, disponibilidade de materiais e processos, economia,
mercado e estética.

Materiais e propriedades;
Seleção de materiais;
Inovação e multifuncionalidade de estruturas compósitas;

Design com compósitos contendo resíduos de madeira;
Multimateriais e junção de materiais em design;

Reciclagem.

6.2.1.5. Syllabus:
Overview - product design, selection of materials and processing methods, economics, marketing and

aesthetics. 
Materials and properties; 

Selection of materials;
 Innovation of multifunctional composite structures; 

Design with composites containing wood waste; 
Multimaterial and joining materials for design; 

Recycling.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os tópicos desenvolvidos têm como objectivo dar ferramentas aos alunos para poderem desenvolver projectos
envolvendo selecção de materiais compósitos e técnicas de processamento.

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

The topics developed intend to give the students the necessary tools to develop projects in materials selection,
processing involving the use of composite materials.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação discreta
Aulas teórico-práticas presenciais

Aulas práticas – desenvolvimento de projeto
Exercício com base de dados de selecção de materiais e métodos de processamento

Visitas de estudo
Aulas com Convidados
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Partial Evaluation
Theoretical and practical lectures

Project development
Exercise of selection of materials and processing methods

Visits
Seminars with Guests

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
O curso é dado numa perspectiva prática de contacto dos alunos com metodologias de seleção de materiais, e

em grande proximidade com a indústria.

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

Close proximity with the practical work and trying to get examples from industry.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ashby, Michael F., Materials Selection in Mechanical Design, 3rd edition, Elsevier Butterworh-Heinemann,

Oxford U.K. (2005)

Ashby, Michael F. & Johnson, Kara, Materials and Design – The art and Science of Material Selection in Product
Design, Elsevier Butterworh-Heinemann, Oxford U.K. (2005)

Engineering Materials: II-introduction to microstructures processing and design, Ashby, Michael F., Jones,
David R.H., Pergamon Press, (1986)

Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais

Smith W., Tradução Rosa, M. E., Fortes, M. A., Vaz, M. F., 3ª Ed, McGraw Hill, Lisboa, 1998.

Mapa X - Design Para a Inovação Social

6.2.1.1. Unidade curricular:

Design Para a Inovação Social

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista TP30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Gonçalo João Ribeiro Gomes PL30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Na evolução do objecto para a sua comunicação e actualmente para o serviço da sua fruição, o design tem-se
superado de uma ergonomia antropométrica, para outra cognitiva (de grande aplicação nos dispositivos de

interface multimédia, por exemplo), abrindo-se actualmente para um terceiro nível de operação, estruturado em
torno do serviço, como um todo. A ergonomia social ganha assim uma importante oportunidade que se

traduzirá na mudança para novos paradigmas culturais e consequentes condições de vida.
Construir e consolidar junto dos alunos um conhecimento de um possível corpo teórico e prático no

desenvolvimento de produtos e serviços com uma forte sensibilidade para as questões ambientais e sociais
essenciais à actividade projectual.

Reflectir sobre os valores sociais e culturais da nova economia assente na globalização, o peso e a valia da
preservação do ambiente, e as novas realidades resultantes dos novos estilos de vida.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

From the transition of the object to its communication and nowadays to its fruition, designed has evolved from
an anthropometric ergonomics to a cognitive one (with wide application in multimedia interfaces, for instances),

and it is now evolving to a third level, structured around the idea of service, as whole. Thus, social ergonomics
has the opportunity to shape new cultural paradigms and, consequently, living conditions.



1/6/2015 ACEF/1415/10712 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3e671a2f-927c-887b-9d9f-543ec82c0f05&formId=a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c 46/89

To build and consolidate a sound body of knowledge, practical and theoretical, 
in order to enable students to develop products and services having in mind social and environmental concerns

that are intertwined with the project praxis.
To enable a reflexion on the social and cultural values of the new economy underpinned by globalisation , on

whether there is a need to preserve the environment or not, and on the new realities brought about by new
lifestyles.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Na componente TP pretende-se dar conhecimento aos alunos da realidade atual no plano económico, social e
ambiental, das diferentes abordagens de projetação cujas estratégias permitirão colmatar alguns fatores

menos positivos com que se deparam os designers no que diz respeito à sociedade, em geral, e à evolução do
mercado, em particular. 

Na componente PL pretende-se que os alunos investiguem fenómenos contemporâneos com um forte impacto
social, económico e ambiental.
Pretende-se ainda uma reflexão, procura e análise de diversos factores:

O design como meio para responsabilizar as intervenções no plano social e cultural;
O papel do design na sociedade como elemento estratégico capaz de minimizar o consumo supérfluo;

O design como elemento promotor do crescimento económico através de uma abordagem ética e responsável;
O papel do Design no empreendedorismo social;

O papel das inovações sociais no desenvolvimento de novas abordagens projetuais;
Design de serviços;

Colaboração e Co-design.

6.2.1.5. Syllabus:
On a theoretical level, the goal it to present students with the present economic, social and environmental

realities; and with the different projectual approaches that can help attenuate some less positive elements with
which designers are faced on the course of their activity.

A reflexion and analysis of other factors is also aimed:
Design as means to create, though its interventions, social and cultural responsibility 

The role of design as a strategic element capable of reducing superfluous consumption in a consumption
society 

Design as a promoter of economic growth through na etical and responsible approach
Design as a promoter of an active citizenship
Service design

Collaboration and Co-design

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Na área de intervenção do Design com especial enfoque na criação de sistemas de produtos-serviços prevê-se
a articulação do ensino científico com a extensão prática, e aponta-se para a necessidade dos alunos

adoptarem uma postura sensível no diálogo entre o Design e a sociedade, o ambiente e a economia. Esta UC
visa o aprofundamento das competências do Design, nomeadamente na sua componente de Design de

Serviços, dotando os estudantes de um conhecimento essencial sobre o processo holístico de Design.
Pretende-se assim que a análise crítica da realidade, juntamente com a prática de design participado possam

contribuir para a aquisição de conhecimentos fundamentais para a praxis projectual.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the field of Design with a special focus on the creation of product-service systems is expected to link the

scientific education to the practical extent, and points to the need for students to adopt a sensitive approach in
the dialogue between design and society, environment and economy. This UC aims to develope the design

skills, in particular the service design component, providing students essential knowledge about the holistic
process of design. it is intended that the critical analysis of reality, along with design practice may contribute to

the acquisition of fundamental knowledge for the design praxis.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na componenteTP serão expostos e complementados com exemplos de boas práticas, de forma a que se

possa compreender, não só o seu âmbito de intervenção mas também a sua aplicabilidade. Os alunos deverão
apresentar os resultados da investigação feita. 

Na componente P, pretende-se dinamizar e incentivar o debate e procura de objetividade de atitudes. Assim,
serão lançados exercícios de reflexão que resultarão na realização de:

Investigação e análise de estudo de casos com um enfoque nas questões sociais e ambientais;
Representação e comunicação dos resultados dos casos estudados;
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Aplicação dos conhecimentos adquiridos na proposta que os alunos estão a desenvolver na disciplina de
projeto;

A avaliação é contínua e baseada em:
Capacidade de análise e de produção de conteúdos que reflitam uma visão crítica do mundo
Capacidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos na praxis projetual

Qualidade das apresentações e objectividade e clareza do discurso
Assiduidade e participação nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is intended to incentivise the debate and the search for a projectual philosophy that is both pragmatic and
responsible, which takes into account the challenges contemporary societies face and the responsibilities

designers. 
Several exercises of reflexion and critique will be launched, which will allow:

critical commentaries that will allow for the research, analysis and reflexion;
implementation of the acquired knowledge in the proposal developed for the discipline of Project;

With this model it is intended to incentivise theoretical research and promote its immediate application in a
creative but objective way, within practical contexts;

The evaluation is ongoing and based on the following factors:

Analytical and critical skills, able to reflect a critical view of the world. 
Ability to apply the acquired knowledge in the project praxis.
quality of the instruments produced for presentations and clarity of speech;

attendance and participation in class

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As metodologias de ensino e aprendizagem irão assentar numa combinação equilibrada entre métodos

expositivos mistos, métodos de investigação, debates, discussão e fundamentação crítica, bem como trabalho
prático individual e de grupo. 
Estas contemplam um acompanhamento por parte do(s) docente(s), que promova a capacidade de pesquisa e

análise de informação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos na criação de novo conhecimento.

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

The teaching and learning methods will be based on a balanced combination of mixed exposition methods,
research methods, debates, discussion and critical interpretation, as well as pratical individual and group work.
These methods involve monitoring by the lectures(s) that promotes the research ability and information

analysis and application of knowledge in the creation of new knowledge

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BORNSTEIN, D, (2004). How to change the world - Social entrepeneurs and the power of new ideas. New York:
Oxford University Press

CASTELLS, M. (1996 )The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, vol.
1. Oxford: Blackwell
GIDDENS, A. (2001). O Mundo na Era da Globalização, 3ª Edição, Lisboa, Editorial Presença

MANZINI, E., JEGOU, F., (2003) Sustainable everyday. Scenarios of Urban Life, Milano: Edizioni Ambiente
MERONI, A. (2007) Creative communities - People inventing sustainable ways of living, Milano: Polidesign

PENN, M.J. (2007) Microtrends - The small forces behind today's big changes. London: Allen Lane - Penguin
Books

RAY, P., SHERRY R. (2000) The Cultural Creatives - How 50 million people are changing the world. New York:
Three River Press

SHIRKY, C. (2008) Here comes everybody. London: Penguin Books
TAPSCOTT, D., WILLIAMS, A.(2006) Wikinomics – How mass collaboration changes everything. London:

Penguin Books,

Mapa X - Inovação Através do Desenho

6.2.1.1. Unidade curricular:

Inovação Através do Desenho

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Graça Maria Alves dos Santos Magalhães TP30 PL30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Valorização do desenho como instrumento criativo para a inovação projetual, através da consideração crítica,
prática e teórica acerca do visível. 

Tem como principais objectivos:

1. Confirmar a importância do desenho no projeto, enquanto instrumento de pensamento em Design.
2. Estimular os alunos para a investigação pelo Desenho, fazendo-os compreender a especificidade de uma
investigação de 

índole prática aplicada ao projeto de Design.
3. Perceber o carácter potencialmente inovador inerente ao Desenho quer como ferramenta experimental,

através da 
representação, quer como manipulação do pensamento acerca do visível. 

4. Reconhecer e saber utilizar a convergência entre as várias disciplinas do plano de estudos do Mestrado
como potenciadora 

da investigação projetual. 
5. instruir acerca da representação pelo uso e comunicação com e pelas imagens. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Drawing aims to participate as a creative tool to the project innovation, proposing critically, practically and
theoretically the visible object of design.

Its main objectives are:

1. Acknowledge the importance of project drawing as a instrument of the design thinking.
2. Instigate students to design research, making them understanding the practical nature of the design research

applied into 
the project.
3. Understanding the innovative nature of drawing, either as experience, through representation, either as

thought realizing the visible condition of the object of design.
4. Recognize and know how to use the convergence between the study materials of the master course as

enhancer of design 
research.

5. Training about the use of representation and communication with images.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Carácter transversal do Desenho, enquanto processo, conhecimento e comunicação. Exploração de diferentes

abordagens na forma de ver (e dar a ver) pelo desenho:

1. O desenho descritivo: aquele que relata por meios visuais, as características ou traços distintivos de uma
coisa; que

representa uma coisa dando dela uma ideia exata;
2. O desenho analítico: aquele que distingue e decompõe e examina o todo nos seus elementos;

3. O desenho esquemático: aquele que reduz a representação gráfica do artefacto às suas características
mais significativas,
em alguns casos limitados a elementos simbólicos ou estruturais.

4. O desenho poético: aquele que é capaz de questionar e reinventar uma sintaxe estabelecida pelo recurso a
uma linguagem

pessoal.

6.2.1.5. Syllabus:

Highlight the transversal character of drawing, both as process, knowledge and visual communication. Different
approaches to drawing in order to see (and make visible) the object:
1. Narrative drawings: in visual sense, reports the characteristics and distinctive features of a thing, it

represents the idea 
(thinking) of the object (re-presented);

2. Analytical drawings: one that perceiving, decomposing and exploring the whole in the conjugation of the
different parts; 

3. Schematic drawings: reducing the graphical representation of the artefact to its most significant features, in
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some cases as 

symbolic or structural elements.
4. Poetic drawings: is able to questioning and reinvented the personal language of the project.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Através de modos e ferramentas são privilegiados sistemas de representação híbridos com inscrição direta ou

por colagem valorizando o carácter estruturante do desenho.
As exercitações através do modelo descritivo procuram estimular a investigação pelo Desenho, fazendo

compreender a especificidade de uma investigação de índole prática aplicada ao projeto de Design. 
As exercitações através do modelo analítico procuram confirmar a importância do desenho enquanto
instrumento de pensamento em relação ao Design e a sua convergência com outras disciplinas como

potenciador da investigação projetual.
As exercitações através do modelo esquemático procura perceber o carácter potencialmente inovador

inerente ao Desenho quer como ferramenta experimental, através da representação, quer como manipulação
do pensamento acerca do visível. 

As exercitações através do modelo poético procuram a instrução acerca da representação pelo recurso a uma
linguagem pessoal na comunicação com/pelas imagens. 

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

Methods and tools of drawing blend hybrid systems of representation using graphic representation or collage.
Drawing quickly (spreading) valuing the structural nature of the design.

The descriptive/narrative drawing seeks to stimulate research in design, thus indicating the specificity of
practice research applied to design project.

The analytical drawing seeks to confirm the importance of drawing as a tool for design thinking and its
convergence with other disciplines of design research.

The schematic drawing attempts to understand the novelty/innovation of the drawing project, either as an
experimental tool, through representation, either as manipulation of thought about visible.

The poetic drawing achieves the representation features by the use of a personal visual language in
communication.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exploração metodológica do desenho como instrumento criativo. Duas componentes interligadas: teórico-
prática. 

O discente é levado a ver e a compreender os modos e recursos do desenho no seu entendimento tão alargado
quanto possível da extensão e importância do desenho: recolha, análise e proposição do novo.

A componente de prática laboratorial é assente na execução de exercícios práticos, a par dos quais decorrem

sessões de apoio teórico que a complementam. 

Os exercícios são acompanhados individualmente de modo a integrar as questões projectuais.

São organizadas sessões de discussão colectiva dos trabalhos para análise de aspectos técnicos e formais. 

A avaliação é discreta, baseada na assiduidade e participação. A avaliação é feita, sistematicamente, na forma
de crítica ao trabalho. Existe uma avaliação intermédia: ponderada a evolução do trabalho. E a avaliação final do

projeto no seu todo (processo e imagens finais).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodological exploration of drawing as a creative instrument of the design.

The course develops into two interconnected contents, as a common whole: theoretical-practical issues. 
From the theoretical approach will be discussing the contents, always with examples of good design, both in the

area of representation, either as an expressive author’s resource. 
The laboratory practice is based on practical exercises increased by theoretical sessions. Wherever practical
exercises of drawing seek to be set according to the project discipline.

Collective discussion of the technical and formal aspects of the individual works. 
Assessment is continuous (discrete) based on the quality/quantity of drawings and in the interest and

participation of the classroom subjects. The evaluation is done systematically as critic of the work. There is a
middle evaluation evaluate the development of the work. And the final evaluation: process and final images.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Entendendo-se que a disciplina é teórico-prática, na sua avaliação e metodologia. A disciplina desenvolve-se

em duas componentes distintas, mas interligadas, de forma a constituírem um todo comum: a teoria do
desenho e a sua resolução teórico-prática.

Na componente teórica serão abordados os conteúdos de uma forma expositiva, complementada por exemplos
de boas práticas de desenho, quer na vertente do exercício de representação, quer como recurso do

pensamento e investigação. As exposições teóricas referem os exemplos da história e teoria do desenho
propondo a reflexão crítica acerca da disciplina de desenho e das imagens em geral. 

O discente é levado a conhecer, investigar e praticar o desenho fomentando a aquisição crítica de informação
gráfica e transformando-a, através do projeto, em conhecimento.

O discente é levado a ver e comunicar através dos modos e ferramentas dos sistemas de representação,
considerando o entendimento, tão aberto quanto possível, da grande extensão e importância do desenho como
instrumento do projeto que começa na recolha, passa pela análise e vai até à proposição do novo, numa

abrangência que vai do natural (natureza) ao artificial (construído). 
A consideração metodológica da disciplina não refere apenas a destreza técnica do desenhar mas valoriza,

sobretudo, a capacidade crítica do seu uso. Por isso, compreender e utilizar os sistemas de representação
proporcionará aos alunos alcançar uma prática que contribuirá ativamente para a resolução do projeto de

design, como suporte de inovação morfológica, poética e técnica. 
Disciplinarmente será valorizada a exploração do diário gráfico, como laboratório portátil, (peça essencial na

formação e atividade do designer, o designer é aquele que desenha), sendo este uma peça essencial no
processo de trabalho do aluno. 

Serão avaliados e comentados todos os exercícios de desenho desenvolvidos dentro e fora da sala de aula bem
como todo o material gráfico e plástico produzido pelo aluno que associe, direta ou indiretamente, o projeto. 

A avaliação será contínua (discreta) baseada na apreciação crítica dos desenhos e do interesse e participação
acerca dos assuntos tratados nas aulas. A progressão dos trabalhos será acompanhada, discutida e criticada

nas aulas de forma a permitir a intervenção de todos os participantes. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As a whole the course develops into two, methodological and assessment, interconnected contents: theoretical

and practical issues.
The theoretical method will be discussing the subject contents, always with examples of good design, both in the

area of representation, either as expressive author’s resource. Practical exercises are supported by theoretical
exploratory exposition, through the drawing theory and history and proposing critical thinking about design and

images in general.
The students are leading to knowing, research and design through drawing further the critical acquisition of

graphic information, making it through knowledge into the project.
To see and perception artefacts and nature (using methods and tools of drawing) using open and wide drawing

knowledge. Knowing the great importance of drawing as a tool of the project that starts collecting, using the
exploratory analysis until to get the new propositions about design. A range that goes from natural (nature) to
artificial (constructed).

Above all, the methodology refers the technical skills and the critical knowledge through the use of the drawing.
Understanding and applying the systems of representation and their epistemic technical features (plan,

elevation, section, axonometric, conical perspective, exploded view) the students are able to practice drawing
as a morphological, technical and poetic skill in the innovation of design. 

Also it will be important the daily notebooks (personal diary) as mobile laboratory in drilling and reflection about
images; essential part in design studies and practiser (the designer is the one who draws).

All drawing studies developed in class as well as all graphic images, directly or indirectly, fulfilled by the student
are discussed and evaluated. 

Exercises are formulated and developed through praxis. Its attendance and evaluation are continuous.
Assessment is continuous (discrete) based on the critical review of the drawings and in the interest and

participation of the classroom subjects. The work will be followed and critically discussed within the class to
allow the involvement of all participants.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

COOK, P. (2008). Drawing the motive force of architecture. USA: John Wiley & Sons, Inc
CUNDARI, C. (2006). Il disegno. Ragioni. Fondamenti. Applicazioni. Roma: Kappa 

ELKINS, J. (1999). The Domain of Images. Ithaca & London: Cornell University Press
GOMBRICH, E: H. (1982). The Image & the Eye. London: Phaidon 
GOUGH, M. (2005). The Artist as Producer. Barkeley, LA, London: University of California Press

GUARDO, D. D. (2007). Architettura e segno digitale. Esperienze e visioni radicali. Roma: Aracne
MOLINA, J. J.G. Coord). (2005) Los nombres del disegno. Madrid: Catedra

PELLIZZOLA, M., TASSINARI, V., (2002). Nel disegno. Mantova: Corraini
PRENDERGAST, C. (2000). The triangle of representation. New York: Columbia University Press
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QUICI, F. (2004). Tracciati d’invenzione. Euristica e disegno di architettura. Torino: UTET
VESELY, D. (2004). Architecture in the age of representation. The question of creativity in the shadow of

producion. Massachusetts, London: MIT Press

Mapa X - Semiologia Tipográfica

6.2.1.1. Unidade curricular:

Semiologia Tipográfica

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro José Barbosa de Sousa TP30 PL30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os objetivos que se pretendem alcançar com a frequência desta disciplina opcional podem ser resumidos em 4
pontos:

1. Realçar a importância que a tipografia tem na linguagem visual;
2. Dar enfoque ao texto pela expressão que adquire, independentemente do seu conteúdo;

3. Permitir uma utilização técnica e formalmente consciente da tipografia;
4. Perceber o desenho tipográfico no processo da sua evolução formal.

No que diz respeito às competências e aptidões, os alunos devem ser capazes de usar de forma eficaz e
criativa a tipografia como uma ferramenta de comunicação; ter consciência do uso da tipografia; capacidade de

reconhecimento das características dos tipos, e suas aplicações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The objectives to be achieved through attending this optional course can be summarised in four main points:
1. To highlight the importance of typography in visual language;
2. To focus on the text according to the expression that it acquires, regardless of its content;

3. To develop a technically competent and formally aware use of typography;
4. To understand typographic design according to the process of its formal evolution.

With regard to skills and abilities, students should be able to effectively and creatively use typography as a tool

for communication; to be aware of the uses of typography; to be capable of recognising the characteristics of
fonts, and their applications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos a abordar durante o semestre serão os seguintes:
– Breve história da tipografia

– A tipografia como elemento da composição visual – Do signo à letra
– Alfabetos tipográficos

– Pictogramas
– Marcas

– Outros signos
– Taxonomia tipográfica

– Anatomia tipográfica
– Construção de um alfabeto
– A escolha da tipografia

– O uso do tipo em diferentes suportes
– Legibilidade tipográfica

– Da letra ao signo

6.2.1.5. Syllabus:
The contents to be addressed during the semester are as follows:

- A brief history of typography
- Typography as an element of visual composition – from the sign to the letter

- Typographical Alphabets
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- Pictograms
- Branding
- Other signs

- The taxonomy of typography
- The anatomy of typography

- The construction of an alphabet
- Choosing typography

- The use of the type in different media
- Typographic Readability

- From the letter to the sign

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Na componente teórica, a bibliografia específica na área da tipografia será explanada nas aulas sendo sempre
reforçada com exemplos e apresentações dinâmicas de forma a que seja entendível a relação entre esta

componente e a componente prática. Por tudo isso, a leitura cruzada entre estas duas componentes deverá,
sempre que possível, ser feita de forma a que as componentes corram paralelamente, reforçando o

estabelecimento de ligações entre os conteúdos abordados em ambas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The theoretical component features a bibliography specific to the area of typography, which will be explained in

class and always reinforced with practical examples and dynamic presentations in order to demonstrate the
relationship between this theoretical component and the practical component. There will be common

recommended reading for both components to further reinforce the connection between the two. Furthermore,
both components are, where possible, taught in parallel, to create links between the content explored in both.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina desenvolve-se em duas componentes distintas, mas interligadas, de forma a constituírem um todo
comum: a teórico-prática e a prática.

Na primeira componente serão abordados os conteúdos de uma forma expositiva, mas sempre complementada
por exemplos de boas práticas de design, apresentados nos mais diversos suportes, de forma a que se possa

compreender, não só a sua aplicabilidade, como também o enquadramento temporal das suas formas.
No que diz respeito à componente prática, servirá de apoio ao projeto em desenvolvimento por breves
exercícios de aplicação dos conhecimentos adquiridos ou de investigação laboratorial.

A avaliação seguirá regime da avaliação discreta. Esta deverá ser geral e participativa, de forma a que

constitua um importante exercício didático. A avaliação deverá repercutir a aprendizagem efetiva aplicada nos
exercícios, o envolvimento, a assiduidade, e participação do discente, bem como outros valores associados à

sua capacidade em inovar.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course develops in two distinct but interrelated components, so as to constitute a common whole: practical

theory and practice.
In the first component, the contents will be presented, but always complemented by examples of good design

practices, presented through various media, so that not only their applicability, but also their place in time can
be understood. 

The practical component will support the developing project through brief exercises of applying acquired

knowledge or laboratory research.

The evaluation will follow a regime of discrete assessment and shall be both general and participatory in order
to ensure that the assessment is also an important educational exercise. The assessment must reflect the
actual learning, the student’s involvement, attendance, and participation in the discipline as well as other less

tangible values such as their ability to innovate.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A sequência de exercícios prático levados a cabo requererá dos estudantes a obtenção das aptidões previstas
como objetivos de aprendizagem. O desenvolvimento inicial de exercícios rápidos, apesar de alguns serem

manuais e bastante minuciosos, será gradualmente substituído por exercícios mais longos, com
características mais criativas e conceptuais, ao mesmo tempo que menos repetitivas. Este ritmo e abordagem

justifica-se pela ausência de pré-requisitos e à diferença de formação dos diferentes alunos, que assim se
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veem confrontados com informação teórica de suporte ao trabalho que desenvolvem. 

Apesar da disciplina não pretender formar desenhadores de tipos/tipógrafos, o último exercício é mesmo o da
criação de uma fonte tipográfica. Este é desenvolvido em grupo de 5 alunos e engloba/sintetiza grande parte

dos conteúdos oferecidos e que vieram a ser, ao longo do semestre, maturados e consolidados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The following practical exercises require students to obtain the skills previously defined as learning objectives.

The initial development of short exercises, although some are manual and in miniature, is gradually replaced by
longer exercises, which are more creative and conceptual, and less repetitive. This rhythm and approach is

justified by the absence of prerequisite knowledge and the differences in training between different students,
thus they require the theoretical information to support their practical work. Although the objective of this

course is no to train typographic designers/printers, the last exercise comprises the creation of a typographic
font. This is developed between groups of 5 students and includes/summarises much of the content covered

throughout the semester, in order to allow that knowledge to mature and be consolidated.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BLACKWELL, L (2014) Twentieth-Century Type, New and Revised Edition. Yale University Press, New Haven.

ISBN 9780300100730
BRINGHURST, R. (1999) The elements of typographic style, 4ª ed. Hartley & Marks, publishers, Vancouver. ISBN

978-0-88179-212-6. 
CRAIG, J. (2006) Designing with Type, 5th Edition: The Essential Guide to Typography. Watson-Guptill, New Yok.

ISBN 978-0-82301-413-2 
COLES, S. (2013) The Anatomy of Type: A Graphic Guide to 100 Typefaces. Harper Design. ISBN 978-
0062203120

FAWCETT-TANG, Roger (ed.) (2004) Diseño de libros contemporáneo. Gustavo Gilli, Bracelona. ISBN
9788425218156

LUPTON, E. (2010). Thinking with Type, 2nd revised and expanded edition: A Critical Guide for Designers,
Writers, Editors, & Students, Princeton Arquitectural Press, New York. ISBN 979-1-56898-969-3

MULLER-BROCKMANN, J. (2012) Sistemas de retículas: un manual para diseñadores graficos (ed. bilingue es-
pt), Gustavo Gilli, Bracelona. ISBN 9788425225147

Mapa X - Projeto I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Francisco Maria Mendes de Seiça da Providência Santarém PL30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Henrique Frederico Cantiga Cayatte TP30 PL15
Joana Maria Ferreira Pacheco Quental PL90

Rui Carlos Ferreira Cavadas da Costa PL30
Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista PL30
Luís Nuno Coelho Dias PL30

Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino PL15

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Aquisição de métodos de investigação e autonomia processual no desenvolvimento crítico do projeto,
estruturado sob a condição de inovação e conhecimento. 
Desenvolvimento das capacidades de interpretação dos fenómenos da identidade no passado e presente, para

a sua consideração na projeção futura. 
Desenvolvimento das capacidades de interpretação das tecnologias de produção/construção, para a sua

modelação.
Desenvolvimento das capacidades de interpretação dos desejos, necessidades e programas do utilizador, com

vista à sua satisfação imediata e futura.
Desenvolvimento das capacidades técnicas, teóricas e simbólicas com vista á realização do projeto de design

em perfeita autonomia.
Desenvolvimento das capacidades de comunicação do projeto.
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No final os alunos deverão demonstrar:

Autonomia na percepção de um argumento original;
Metodologia de investigação através de projeto;
Validação e redação em relatório síntese;

Construir uma bibliografia. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The acquisition of research methods and autonomy in relation to the critical development of the project,
structured in accordance with innovation and knowledge.

The development of the capability to interpret identity phenomena in the past and present, in order to consider
future projection.
The improvement of the capacity to understand production/constructing technologies in relation to their

modeling.
The development of the ability to interpret desires, needs and user-friendly programmess, with a view to

providing satisfaction in the present and in the future.
The development of technical, theoretical and symbolic capacities, in order realise design projects with

complete autonomy.
The development of communication skills for projects.

By the end of the course, students should demonstrate:

Autonomy in the perception of a unique case;
Research methodology for design projects;
Written summaries which are valid and concise;

A specific bibliography.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Entendendo-se a disciplina de projeto como espaço laboratorial de aplicação, investigação e descoberta
teórico-prática dos conhecimentos aflorados no primeiro semestre do 1º ano de Introdução às três grandes
áreas do design, torna-se pertinente que a sua frequência se traduza na realização prática de meios de

certificação que alicercem o argumento e a própria dissertação.

6.2.1.5. Syllabus:

The discipline of design is understood as an applied laboratory space for research and the discovery of
theoretical and practical knowledge. The introduction to the three major areas of design in the first semestre of

the first year is vital. Therefore, it is pertinent that the students’ attendance is taken into account for
assessment, as this couse will support both future cases and their dissertations.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Sendo a disciplina de Projecto I dedicada ao desenvolvimento projectual, os conteúdos são próprios e

orientados para o tema a investigar. Assim, pretende-se uma adequação conceptual, metodológica e
pedagógica, no sentido de fomentar as competências do aluno e um sentido de pertença a um grupo de
investigação. A par de uma orientação crítica e discutida, são tratados conteúdos estruturantes, tais como: a

organização de um poster, a comunicação da investigação em power point, a escrita de um abstract e a
pesquisa bibliográfica e de referências projectuais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since Project I is a project-development discipline, the contents are oriented to the theme to investigate. Thus,

the aim is a conceptual adequacy, methodological and pedagogical, to foster the skills of the student and a
sense of belonging to a research group. Along with a critical and discussed supervision, some structuring
content is treated, such as: organizing a poster, research communication through power point, writing an

abstract and research for bibliographic and projects references.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Desenvolvimento de projeto(s) de design construído(s) de preferência em organização local e orientado(s) em
conformidade com os metatemas propostos no curso, superando necessidades ou carências percebidas.
A avaliação será discreta, sendo a participação presencial um fator essencial na avaliação dos alunos. É

obrigatória a presença dos alunos nos momento de apresentação das propostas e de entrega ou apresentação
dos trabalhos realizados.



1/6/2015 ACEF/1415/10712 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3e671a2f-927c-887b-9d9f-543ec82c0f05&formId=a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c 55/89

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To develop a project/projects within the field of construction design, preferably with local organization and

orientated in accordance with the proposed major themes covered during the course, to address the needs or
perceived shortages in the locality.

The evaluation will be discrete, with attendance and participation key factors in the assessment. Attendance is
compulsory for submission of proposals and the delivery or presentation of completed work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Considerando que nesta disciplina é feita a iniciação ao projecto a desenvolver no âmbito da dissertação,

procura-se estabelecer um equilíbrio entre os conteúdos considerados necessários para uma prática reflexiva.
O acompanhamento mais directo feito pelo docente ou docentes próximos do tema a investigar, promovendo a

crítica e discussão dirigidas, tem como objectivo promover um pensamento analítico e abdutivo, bem como a
autonomia na investigação.

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

Considering that this course corresponds to project initiation (to be undertaken in the dissertation), it seeks to
strike a balance between knowledge considered necessary for a reflective practice. The most direct monitoring

done by the teacher or teachers next to the theme to investigate, promoting critical and directed discussion,
aims to promote analitical and abductive thinking, as well as autonomy in research.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Ambrose, G. e Harris, P. (2004) Fundamentos del diseño criativo. Parramón: Barcelona.
Chaves, N., Belluccia, R. (2003) La marca corporativa. Paidós: Buenos Aires.

Frutiger, A. (1978) Des signes et des hommem. Editions Delta & Spes: Lausanne.
Fuad-luke, A. (2002) Manual de diseño ecológico. Cartago: Palma de Maiorca.

Colombo, J. (2005) l’invention du futur, ed. Vitra design museum / La Triennale di Milano. Weil am Rhein: Milano.
Johnson, M. (2002) Problemsolved, a primer in design and communication by Michael Johnson. Phaidon press

limited: New York.
Leadbeater, C. (2008) We-think: mass innovation, not mass production, Profile Books, London.
Naylor, F., Ball, R. (2005) Form follows idea, an introduction to design poetics. Black dog publishing: London.

Olins, W. (2005) A marca. Verbo: Lisboa.
Wong, W. (1995) Fundamentos del diseño. Gustavo Gili: Barcelona. 

Mapa X - Projeto II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco Maria Mendes de Seiça da Providência Santarém TP15 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Álvaro José Barbosa de Sousa PL15
Joana Maria Ferreira Pacheco Quental PL15

Paulo Alexandre Lomelino de Freitas Tomé Rosado Bago de Uva PL15
Maria Helena Ferreira Braga Barbosa PL15

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Aquisição de métodos de investigação e autonomia processual no desenvolvimento crítico do projeto,
estruturado sob a condição de inovação e conhecimento. 

Desenvolvimento das capacidades de interpretação dos fenómenos da identidade no passado e presente, para
a sua consideração na projeção futura. 

Desenvolvimento das capacidades de interpretação das tecnologias de produção/construção, para a sua
modelação.

Desenvolvimento das capacidades de interpretação dos desejos, necessidades e programas do utilizador, com
vista à sua satisfação imediata e futura.

Desenvolvimento das capacidades técnicas, teóricas e simbólicas com vista á realização do projeto de design
em perfeita autonomia.
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Desenvolvimento das capacidades de comunicação do projeto.

No final os alunos deverão demonstrar:
Autonomia na percepção de um argumento original;

Metodologia de investigação através de projeto;
Validação e redação em relatório síntese;
Construir a bibliografia. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The acquisition of research methods and autonomy in relation to the critical development of the project,

structured in accordance with innovation and knowledge.
The development of the capability to interpret identity phenomena in the past and present, in order to consider
future projection.

The improvement of the capacity to understand production/constructing technologies in relation to their
modeling.

The development the ability to interpret desires, needs and user-friendly programmess, with a view to providing
satisfaction in the present and in the future.

The development of technical, theoretical and symbolic capacities, in order realise design projects with
complete autonomy.

The development of communication skills for projects.

By the end of the course, students should demonstrate:
Autonomy in the perception of a unique case;
Research methodology for design projects;

Written summaries which are valid and concise;
A specific bibliography.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Entendendo-se a disciplina de projeto como espaço laboratorial de aplicação, investigação e descoberta

teórico-prática dos conhecimentos aflorados no primeiro semestre do 1º ano de Introdução às três grandes
áreas do design, torna-se pertinente que a sua frequência se traduza na realização prática de meios de
certificação que alicercem o argumento e a própria dissertação.

6.2.1.5. Syllabus:
The discipline of design is understood as an applied laboratory space for research and the discovery of

theoretical and practical knowledge. The introduction to the three major areas of design in the first semestre of
the first year is vital. Therefore, it is pertinent that the students’ attendance is taken into account for
assessment, as this couse will support both future cases and their dissertations.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Sendo a disciplina de Projecto II dedicada ao desenvolvimento projectual, os conteúdos são próprios e
orientados para o tema a investigar. Assim, pretende-se uma adequação conceptual, metodológica e

pedagógica, no sentido de fomentar as competências do aluno e um sentido de pertença a um grupo de
investigação. A par de uma orientação crítica e discutida, são tratados conteúdos estruturantes, tais como: a
organização de um poster, a comunicação da investigação em power point, a escrita de um abstract e a

apresentação pública da investigação (presencial e nos media).

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

Since Project II is a project-development discipline, the contents are oriented to the theme to investigate. Thus,
the aim is a conceptual adequacy, methodological and pedagogical, to foster the skills of the student and a
sense of belonging to a research group. Along with a critical and discussed supervision, some structuring

content is treated, such as: organizing a poster, research communication through power point, writing an
abstract and public presentation of research (in person and in media).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Desenvolvimento de projeto(s) de design construído(s) de preferência em organização local e orientado(s) em
conformidade com os metatemas propostos no curso, superando necessidades ou carências percebidas.

A avaliação será discreta, sendo a participação presencial um fator essencial na avaliação dos alunos. É
obrigatória a presença dos alunos nos momento de apresentação das propostas e de entrega ou apresentação

dos trabalhos realizados.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

To develop a project/projects within the field of construction design, preferably with local organization and
orientated in accordance with the proposed major themes covered during the course, to address the needs or
perceived shortages in the locality.

The evaluation will be discrete, with attendance and participation key factors in the assessment. Attendance is
compulsory for submission of proposals and the delivery or presentation of completed work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Considerando que nesta disciplina é dada continuidade aos projectos a desenvolver no âmbito da dissertação e

iniciados em Projecto I, procura-se estabelecer um equilíbrio entre os conteúdos considerados necessários
para uma prática reflexiva. O acompanhamento mais directo feito pelo docente ou docentes próximos do tema a

investigar, promovendo a crítica e discussão dirigidas, tem como objectivo promover o sentido crítico, a
autonomia na investigação e a capacidade de concluir o projecto em tempo útil, retirando daí as devidas

elações para a dissertação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Whereas this course gives continuity to projects started in Project I, it seeks to establish a balance between the

content considered necessary for reflective practice. The most direct monitoring done by the teacher or
teachers next theme to investigate, promoting critical and directed discussion, aims to to promote analitical and

abductive thinking, as well as autonomy in research and the completition of the project in time, hence removing
the appropriate elations for the dissertation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

AMBROSE, G. e HARRIS, P. (2004) Fundamentos del diseño criativo. Parramón: Barcelona.
CHAVES, N., BELLUCCIA, R. (2003) La marca corporativa. Paidós: Buenos Aires.

FRUTIGER, A. (1978) Des signes et des hommem. Editions Delta & Spes: Lausanne.
FUAD-LUKE, A. (2002) Manual de diseño ecológico. Cartago: Palma de Maiorca.

COLOMBO, J. (2005) l’invention du futur, ed. Vitra design museum / La Triennale di Milano. Weil am Rhein:
Milano.

JOHNSON, M. (2002) Problemsolved, a primer in design and communication by Michael Johnson. Phaidon press
limited: New York.

LEADBEATER, C. (2008) We-think: mass innovation, not mass production. Profile Books: London.
NAYLOR, F., BALL, R. (2005) Form follows idea, an introduction to design poetics. Black dog publishing: London.
OLINS, W. (2005) A marca. Verbo: Lisboa.

WONG, W. (1995) Fundamentos del diseño. Gustavo Gili: Barcelona.

Mapa X - Design e Interação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Design e Interação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luís Nuno Coelho Dias TP30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Vasco Afonso da Silva Branco PL30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina opcional do Mestrado em Design tem uma forte vocação laboratorial em torno dos conceitos do

Design de Interação (DI). Os projetos ou as componentes projectuais a desenvolver neste contexto poderão
estar articulados com outras disciplinas projectuais, nomeadamente, com o projecto de dissertação de
mestrado. Esta UC do Mestrado em Design visa dar apoio a projetos de design e ao desenvolvimento teórico-

prático de sistemas e artefactos interativos e produtos multimédia digitais que preferencialmente se articulem
em torno da problemática dos sistemas e plataformas de informação/sociais on-line e/ou ou sistemas de

sensoriamento e interação do corpo humano com o mundo físico. A abrangência da tipologia de produtos é
muito variada e dependerá essencialmente do tema de investigação e respectivas necessidades de cada aluno,

tendo eventualmente em conta o desenvolvimento do projecto de dissertação de mestrado.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This optional CU of the Master in Design has a strong laboratory vocation around the concepts of Interaction

Design (ID). Projects or project components to develop in this context may be articulated with other project
disciplines. The Interaction Design and the Master of Design course aims to support design projects of artifacts,

systems, and interactive digital media products and online systems and /or sensing of the human body and
interaction with the physical world systems. The scope of this kind of products is very large and can be

connected to the research topic and needs of each student, possibly taking into account the development of her
or his master dissertation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

SOBRE A MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA

a revisão dos conceitos essenciais sobre DI das interfaces gráficas para os novos paradigmas de interação
pessoa-computador (interfaces tangíveis, realidade aumentada, computação ubíqua, etc. )

Novas visões sobre o DI: Design e emoção, estética da interação; a semântica do produto; conceitos básicos
de design centrado no humano – o uso e o significado dos artefacto. O Design da Experiência, o fluxo e a

qualidade da experiência, a abordagem fenomenológica

INTRODUÇÃO À PROTOTIPAGEM E PROGRAMAÇÃO

análise e comparação de plataformas disponíveis on-line para a prototipagem de websites e de Apps

prototipagem baseada em programação no desenvolvimento de produtos e obras artísticas;
Programação orientada por objetos e grafismos 3D em Processing.

PROJECTO

O projeto consta da concepção e desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis. Os projeto
assentam na aplicação prática dos conceitos e heurísticas apresentada e discutidas nas aulas.

6.2.1.5. Syllabus:

ABOUT TECHNOLOGY MEDIATION
Review of the essential concepts of Interaction Design (ID)

From graphical interfaces to the new Human-Computer Interaction paradigms (tangible interfaces, augmented
reality, ubiquitous computing, etc.)

New visions on the ID: Design and emotion, aesthetics of interaction; product semantics; basics of human-
centered design – the use and meaning of the artifact
Expirience Design, the flow theory and the quality of experience; the phenomenological approach.

INTRODUCTION TO PROTOTYPE AND PROGRAMMING

Analysis and comparison of platforms available online for websites and Apps prototyping.
Prototyping based on programming in product development and artistic works;

Oriented programming objects and 3D artwork in Processing.

PROJECT
The project consists of designing and developing an application for mobile devices. The projects will be based

on the practical application of concepts and heuristics presented and discussed in class.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta disciplina pretende apresentar, problematizar e discutir as diferentes abordagens ao Design de Interação,
designadamente as que tendem a distanciar-se das visões estritamente funcionalistas e cognitivistas focadas

na eficácia do sistema (objecto), revendo o uso dos artefactos a partir de uma ideia de ser humano – em todas
as suas dimensões – bem como no seu contexto específico (campo fenomenológico), no sentido de nos

focarmos na qualidade da experiência da pessoa (sujeito). 

Pretende-se alcançar este objectivo através da aplicação da teoria a projetos concretos e a exercícios que

permitam dar maior autonomia e liberdade aos estudantes.

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

This course aims to present, problematize and discuss different approaches to interaction design, particularly
those tend to distance themselves from strictly functional and cognitive visions focused on the effectiveness of
the system (object), reviewing the use of artefacts from an idea of what human being is - in all its dimensions -
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as well as in its specific context (phenomenological field), in the sense of focusing on the quality of experience of

the person (subject).

We intend to achieve this through the application of theory to practical projects and exercises giving more

autonomy and freedom to students, as well as a new understanding of contemporary Design.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Design e Interação desenvolve-se, quer pela apresentação e estudo dos conteúdos teóricos, quer pela
realização de trabalhos práticos individuais e em grupo.
Pretende-se que a realização do trabalho prático auxilie os alunos na compreensão dos tópicos em causa e na

formação duma atitude crítica.

A discussão das soluções projectuais concebidas por cada aluno será outro instrumento de aprendizagem.
A avaliação é contínua e baseada nos seguintes parâmetros:

– Capacidade de análise e entendimento de uma proposta.
– Capacidade de desenvolvimento de um trabalho, tendo em conta os limites/possibilidades do programa e

objectivos a atingir.
– Em função das situações a resolver, são avaliadas a resolução eficaz e a criatividade das soluções.

– Qualidade dos instrumentos realizados para as apresentações e clareza dos discursos associados
– Assiduidade e participação nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Interaction and Design develops both the presentation and study of theoretical or practical work by individual
and group exercises. It is intended that the realization of practical work assist students in understanding the

topics in question and the formation of a critical attitude. The discussion of projective solutions designed for
each student will be another learning tool.

The assessment is divided into 2 parts, the Practice and Theory Practice.
Evaluation is based on the following parameters:

- Ability to work in a way, taking into account the limits / possibilities of the program and objectives.
- Depending on the situation to be resolved, are evaluated effective resolution and creativity of solutions.

- Quality and clarity of the instruments and associated speeches use in presentations 
- Attendance and participation in class.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Esta disciplina opcional do Mestrado em Design pretende ter uma forte vocação prática e laboratorial. As

componentes projectuais a desenvolver poderão estar articuladas com outras disciplinas, nomeadamente com
Projeto, bem como com a preparação da dissertação de mestrado. Os alunos terão uma introdução à

programação e os que já possuem alguns conhecimentos poderão evoluir a explorar no contexto do projecto.
Por outro lado pretende-se enfatizar a importância da reflexão teórica sobre os novos paradigmas de interação.

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

This optional UC of the Master in Design aims to have a strong practical and laboratory vocation. The projective
components to be developed may be coordinated with other disciplines, particularly design project, as well as

the preparation of the dissertation. Students will have an introduction to programming and those who already
have some knowledge may evolve to explore in the context of the project. Furthermore it is intended to

emphasize the importance of theoretical reflection on the new interaction paradigms.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
PREECE, J., Rogers, Y., Sharp, H., Interaction Design: beyond human-computer interaction Jonh Wiley & Sons,

New York, 2002.
NORMAN, Donald; The Design of Everyday Things, Cambridge: The MIT Press

NORMAN, Donald, Emotional Design: Why We Love (Or Hate) Everyday Things Basic Books, 2004
ENGLAND, Elaine; Managing multimedia: project management for interactive media, 1999

HELLER, Steven (editor); the education of an e-designer, New York, Allworth Press, 2001
LAUREL, Brenda; Computers as theatre, Addison-Wesley Publishing Company, 1993

MEADA, John; The Laws of Simplicity (Simplicity: Design, Technology, Business, Life); The MIT Press, 2006
MANZINI, Ezio; Artefatti. Verso una nuova ecologia dell’ ambiente artificiale, Milão, Domus Academy, 1990
MOGGRIDGE, Bill; Designing Interactions, The MIT Press, 2006.
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Mapa X - Ilustração como Meio de Comunicação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ilustração como Meio de Comunicação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joana Maria Ferreira Pacheco Quental TP30 PL30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina tem como principal objetivo apresentar aos alunos as potencialidades da ilustração enquanto

meio da comunicação com os vários públicos e na adequação aos diferentes meios e suportes.
Destacam-se como metas e capacidades a atingir:
– Interpretar um brief (programa) nas suas condicionantes e na antecipação dos resultados esperados;

– Desenvolver um discurso pela ilustração, na adequação da expressão à tipologia textual (ou protótipos
narrativos): narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo-explicativo e injuntivo-instrucional.

– Desenvolver projetos com recurso à ilustração, explorando estratégias de pensamento literal e lateral;
– Identificar numa ilustração, as dimensões semântica, sintática e pragmática;

– Identificar os registos denotativo e conotativo de uma ilustração;
– Conhecer os vários processos figurativos (figuras de estilo) subjacentes ao projeto de ilustração.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

- Interpretation of a brief (program) in its constrictings and in anticipation of the expected results;
- Develop a discourse using illustration, in the adequacy of the expression to text type (or prototype): narrative,

descriptive, argumentative, expository, explanatory and injunctive-instructional.
- Develop projects using illustration, exploring strategies for literal and lateral thinking;

- Identify in an illustration, the semantic, syntactic and pragmatic dimensions;
- Identify the denotative and connotative aspects of an illustration;

- Understand the diffrent figurative processes (figures of speech) underlying the illustration project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A ilustração como projeto em design:

a) ilustração e programa;
b) ilustração e tecnologia; 

c) ilustração e autoria.

2. A ilustração enquanto recurso expressivo do design e da comunicação;

3. Interpretação e resposta aos vários programas;

4. Semântica, sintática e pragmática da ilustração;

5. O papel da ilustração na comunicação:

a) A ilustração para a informação: documentação, referencia e instrução; 
b) A ilustração como comentário: ilustração editorial;

c) A ilustração como narrativa: ilustração ficcional;
d) A ilustração como forma de persuasão: promoção e publicidade;

e) A ilustração como discurso identitário: identidade corporativa, música e livros.

6.2.1.5. Syllabus:
1. The illustration as a design project:

a) illustration and brief;
b) illustration and technology;

c) illustration and authorship.
- The illustration as an expressive resource of design and communication;

- Interpretation and response to different briefs;
- Semantic, syntactic and pragmatic of illustration;

2. The illustration as expressive resource of design and communication;



1/6/2015 ACEF/1415/10712 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3e671a2f-927c-887b-9d9f-543ec82c0f05&formId=a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c 61/89

3. Interpretation and response to various programs; 

4. Semantic, syntactic and pragmatic in illustration;

5. The role of illustration in communication:
a) The illustration for the information, documentation, reference and instruction;

b) The illustration as a comment: editorial illustration;
c) The illustration as narrative: fictional illustration;

d) The illustration as a form of persuasion, promotion and advertising;
e) The illustration as a discourse of identity: corporate identity, music and books.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Os projetos a desenvolver têm por base os enunciados téoricos e exploram os vários conteúdos

programáticos, querendo ser reveladores do discurso da ilustração na comunicação:

a) A ilustração para a informação. Pretende-se com este exercício adequar não só a linguagem à função mas
fazer também os alunos refletir sobre as “cedências” pela necessidade de tornar a ilustração clara,

compreensível e monossémica.

b) A ilustração editorial: A ilustração como argumento e a relação intrínseca que se estabelece entre o texto e a

imagem num suporte de comunicação;

c) A ilustração ficcional. A ilustração em resposta a um programa com maior grau de liberdade e como forma
de representar visualmente uma interpretação de caráter subjetivo, permitindo deste modo, uma maior

presença e manifestação do ilustrador enquanto autor.

d) A ilustração como discurso identitário: recurso à ilustração em resposta a um projeto de identidade
corporativa.

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

Projects are set upon and explore the various syllabus, aspiring to reveal illustration as a means of
communication:

a) Illustration for information. The aim of this exercise suit not only the language but also the function to make
students reflect on the "compromise" by the need to make clear, understandable and monosemic illustration.

b) Editorial illustration: Illustration as an argument and the intrinsic relationship established between the text and

the image in a communication support;

c) Fictional illustration. Illustration in response to a program with a greater degree of freedom and as a way to

visually represent an interpretation subjective, thus allowing a greater presence and manifestation of the
illustrator as author.

d) Illustration as an identity discourse: use of illustration in response to a corporate identity project.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina desenvolve-se sob as vertentes prática e teórico-prática, que se deverão complementar ao longo
do processo. Na componente teórico/prática serão apresentados os conteúdos considerados fundamentais

para a evolução dos trabalhos, acompanhado de discussão e acompanhamento em torno dos mesmos. A
componente prática far-se-á pelo desenvolvimento de projectos em torno destes conteúdos. A crítica e o

debate são estratégias de suporte, consideradas relevantes para a evolução dos trabalhos.
A avaliação está sujeita ao regime de avaliação discreta, tendo por base a ponderação dos projectos

desenvolvidos ao longo do semestre. Têm-se como critérios de avaliação dos trabalhos: a adequação da
resposta ao programa, o domínio da técnica empregue, a capacidade de inovação semântica e de

desenvolvimento de uma gramática própria.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The discipline is developed under practical and theoretical aspects,which should be complementary trought out

the process. In the theoretical/practice component will be presented the contents considered essential for the
progress of work, accompanied by discussion and monitoring around the same. The practical component will

make will be the development of projects around these contents. Criticism and debate are support strategies
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that are considered relevant to the proceedings.

The evaluation is discrete and based on the weighting of the projects developed during the semester. Evaluation
criteria are: the adequacy of the program response, the mastery of technique employed, the ability of semantic

innovation and development of its own grammar.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A disciplina desenvolve-se sob as vertentes prática e teórico/prática, que se deverão complementar ao longo
do processo. Na componente teórico/prática são apresentados os conteúdos considerados fundamentais para

a evolução dos trabalhos, seguido de discussão e acompanhamento em torno dos mesmos – na abordagem à
versatilidade da ilustração em resposta a um programa. A componente prática faz-se pelo desenvolvimento de

projetos em torno destes conteúdos. A crítica e o debate são estratégias de suporte, consideradas relevantes
para a evolução dos trabalhos.

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

The discipline is developed under a pratical dimention, as well as a theoretical / practical aspects which should
be complementary to the process. In the theoretical / practical component the elements considered essential to

the progress of work are presented, followed by discussion and monitoring around the same - in the approach to
the versatility of illustration in response to a program. The practical component is done by development projects

around these contents. Criticism and debate are supporting strategies, where relevant to the progress of work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
LINDEN, S. V. der (2011) Para ler o livro ilustrado. Cosacnaify: S. Paulo. ISBN: 9788575039373

MALE, A. (2007) Illustration. A theoretical & contextual perspective". Fairchild Books AVA: New York. ISBN-10:
2940373515

AUMONT, J. (1992) La imagen. Paidós: Barcelona.
BLAND, D. (1951) The Illustration of Books. Faber: London.

CALADO, I. (1994) A utilização educativa das imagens. Porto Editora: Porto. ISBN: 9720340584
CORTÉS, J. (1979) Introdução à semiótica narrativa e discursiva. Livraria Almedina:Coimbra. ISBN

9780120161980
D, VITAMIN (2005) New perspectives in drawing. Phaidon: New York. ISBN-10: 0714845450
FLUSSER, V. (2008) O universo das imagens técnicas. Elogio da superficialidade. Annablume: São Paulo.

HELLER, S. e ARISMAN, M. (eds.) (2000) The education of an illustrator. Allworth Press: New York. ISBN-10:
158115075X

HELLER, S. e ARISMAN, M. (eds.) (2006) Teaching Illustration:course offering and class projects from the
leading. Allworth Press: New York. ISBN-10: 1581154666

Mapa X - Modelação Tridimensional Digital e Analógica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelação Tridimensional Digital e Analógica

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Nunes Sampaio TP30 PL30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Sensibilização dos discentes para os processos produtivos e construtivos e sua relevância para

materialização de artefactos;
2. Sensibilização dos discentes para importância do modelo como forma de pensamento analítico e de

exploração criativa na prática do design e consolidação de conhecimento;
3. Dotar os discentes de ferramentas de simulação e construção de modelos, através de ferramentas de

modelação tridimensional digital e analógica;
4. Aquisição de métodos de investigação e autonomia processual para a exploração e desenvolvimento

estruturado de estratégias produtivas e inovadoras na criação de artefactos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Awareness of students for productive and constructive processes and their relevance to the materialization
of artefacts;

2. Awareness of students to the importance of the model as a form of analytical thinking and creative
exploration in design practice and consolidation of knowledge;

3. Provide students with simulation and model building tools, through 3D digital and analog modeling;

4. Acquisition of research methods and procedural autonomy for the exploration and development of strategies

structured productive and innovative in the creation of artifacts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Entendendo-se a disciplina de Modelação tridimensional digital e analógica como espaço laboratorial de

aplicação, investigação e descoberta teórico-prática. Desta forma, ao nível da modelação analógica, pretende-
se explorar processos construtivos através de manipulação e conformação de várias matérias-primas

passíveis de modelar. Ao nível da modelação tridimensional digital, a abordagem recai nos fundamentos da
modelação 2D e 3D; geração e criação de modelos 3D; modelação de sólidos e superfícies; representação e

simulação digital de modelos e seu potencial de comunicação e relação com o processo produtivo de
artefactos.

6.2.1.5. Syllabus:

The course of Digital and analog tridimensional modeling is a laboratory space, for research and discovery
theory and practice. In analog modeling, we intend to explore constructive processes by manipulating and

shaping various materials capable of modeling. In digital modeling, the approach lies in the fundamentals of 2D
and 3D modeling, modeling solids and surfaces, representation and exploration of digital simulation and the

potential for communication and relationship with the productive process of artifacts.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta disciplina tem como principais objectivos promover o incremento e adopção de ferramentas de
construção de modelos digitais e analógicos, como estratégias de apoio ao pensamento e exploração projectual

na prática do design. Desta forma, a capacidade de interpretação e análise crítica das tecnologias de
conformação, o potencial e a adequação do material para a modelação, materialização, simulação e

comunicação de artefactos são promovidos através da adopção e experimentação paralela ou sequencial de
através de processos analógicos e digitais como plataformas de análise e obtenção de conhecimento.

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

The main goals of this course is to promote the growth and adoption of tools for building digital and analog
models, such as strategies to support project-thinking and exploration throught design practice. So the ability to

interpret and analyze conformation technologies , the materials modeling potential, suistainability, simulation
and artifacts communication that through the adoption and experimentation parallel sequential promote analog

and digital processes as analysis platforms and knowledge obtaining.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Considera-se a disciplina de natureza projectual, valorizando uma prática que se pretende crítica, a

metodologia recorrente é heurística, desenvolvendo-se a par e através da resolução do projecto.
As aulas TP decorrerão em dois momentos: um expositivo de conteúdos programáticos, e outro de debate de

conceitos que procura o desenvolvimento de uma reflexão e desenvolvimento de um pensamento crítico, para
o desenvolvimento de capacidades de autonomia processual.

Na componente PL serão solicitadas a resolução prática dos exercícios de simulação a partir de casos reais, e
investigação e teorização sobre eles. Os trabalhos serão faseados e sempre apresentados em definitivo.
O ensino proposto alicerça-se no desenvolvimento acompanhado de vários projectos com objectivos

pedagógicos pré-estabelecidos; a resposta deverá revelar uma sequência que parte da análise e investigação
do problema, até à comunicação da solução, passando pelo processo de desenvolvimento projectual alicerçado

no desenho.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course is project-oriented, valuing practical critic approach, recurring methodology is heuristic, developing

alongside and through the resolution of the project.
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The theorical component will take place in two moments: expository and discussion of concepts that demand
the development of a reflection and development of critical thinking, to develop capacities of procedural

autonomy.

In practical component will require resolution of practical assigments of real cases, such as research and
theorizing about its design. The works will be phased and always presented in the final.

The proposal is based on the development of various projects together with educational objectives pre-defined,

the response to exercise should reveal a sequence that part of the analysis and investigation of the problem, the
solution to the communication, in the process of project development grounded in drawing.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Na componente teórico/prática serão apresentados os conteúdos considerados relevantes para o

desenvolvimento e evolução dos trabalhos, que serão acompanhados de discussão em torno dos mesmos.
Será pedido aos discentes que desenvolvam um projecto que explore métodos e técnicas de construção

preferencialmente originais acompanhado de um documento escrito e explicativo do processo desenvolvido e
que poderá considerar a perspectiva concreta da dissertação de cada um. O projecto deverá ser apresentado e
desenvolvido paralelamente com o recurso ao software de modelação tridimensional abordado.

Na componente prática far-se-á pela apresentação e discussão de diversas formas de conformação de
materiais em torno dos conteúdos apresentados. O envolvimento direto neste processo e incentivo à

experimentação promove a crítica e o debate como estratégias de suporte, consideradas relevantes para a
evolução dos trabalhos. Os exercícios a desenvolver em aula vão prender-se com o estudo de formas de

conformação de material em folha, por adição e devaste de material, com o recurso as a diversas métodos de
conformação.

Os trabalhos serão realizados individualmente, sendo que cada discente escolherá um tema de entre os que
serão apresentados ou selecionar um de acordo com o seu tema de dissertação

Os trabalhos irão desenvolver-se aula após aula, sendo que em cada uma das aulas previstas serão
trabalhadas, sequencialmente:

– métodos de conformação de material em folha;
– métodos de conformação de material por adição;
– métodos de conformação de material por desvaste;

– desenvolvimento do projecto índividual divido duas partes: (1) componente teórica de apresentação da area
temática e contextualização das ideias e conceitos, (2) componente prática transposição dessas ideas através

do desenvolvimento experimental de métodos de conformação, respectiva análise, registo e desenvolvimento
até à estabilização de solução final;

– abordagem ao software de modelação tridimensional;
– apresentação e entrega do trabalho final em aula aberta, nas versões analógica e digital.

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

In the theoretical/practice component it will be present the contents consider relevant to the development and
evolution of the works, which will be accompanied by discussion of the same . The students will be ask to

develop one project that explore methods and techniques construction preferably original methods that should
be accompanied by a written document explanatory of the developed process which can consider the

perspective of the dissertation of each. The project must be submitted developed and designed in parallel with
the 3D modelling software.

In practical component its will be presented and discuss various methods of forming materials. The direct
involvement in the process and incentive to trial is a strategy that promotes critical debate that support the

learning process and is considered relevant to the developments of the work . The exercise are developed in
class environment are linked to study how several materials can be form into a shapes based in sheet , by

addition and desolate material.

In the essay to be done individually , each student will choose a theme among presented or select one in line
with the dissertation topic

The task develop in class lesson , will be presented sequentially :

- Methods of forming sheet materials;
- Methods of forming material by addition;
- Methods of forming material by desvaste ;

- Development of the individual project is divided in two parts : ( 1 ) Theoretical component of the subject area
and context of Ideas and Concepts ( 2 ) Practical Component Implementation of these ideas through the

experimental development of forming methods , their analysis, register and stabilization of final Solution ;
- 3D Modeling Software ;
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- Presentation and Open Work Delivery ultimate in class, NAS analog and digital versions.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
•Hudson, J. (2008). Process 50 product designs from concept to manufacture, Laurence king publishing ltd

•Burdek, B. (2006), História e teoria prática do design de produtos, S. Paulo: ed. Editora Edgard Blucher.
•Fuad-luke, A. (2002). Manual de diseño ecológico, ed. Cartago, Palma de Maiorca, 2002.

•Dorothy, M. (1991). Green design, design for the environment, ed. Laurence King, Lda, London, 1991.
•Thompson, R. (2011). The Manufacturing Guide - Prototyping and Low-volume Production, Thames & Hudson

•Lefteri, C. (2007). Making It: Manufacturing Techniques for Product Design, UK: Laurence King
•Ashby, M. & Johnson, K. (2010). Materials and Design, 2nd Edition- The Art and Science of Material Selection in

Product Design, Canada: Elsevier

Mapa X - Valorização Simbólica dos Artefactos

6.2.1.1. Unidade curricular:

Valorização Simbólica dos Artefactos

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Santos Carvalho de Almeida TP30 PL30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os principais objectivos da disciplina são:
Promover um pensamento de caráter simbólico;

Promover a construção dos argumentos que auxiliem o projeto.

Pretende-se relacionar os temas com as temáticas das dissertações na perspectiva do “simbólico”.
A componente TP servirá para a exploração de conhecimento produzido e desenvolver capacidades de
interpretação, reflexão crítica e contextualização da atividade do designer.

Pretende-se também fazer o estudo de conceitos ligados à criação de valor simbólico, a autores e à
interpretação de textos e obras relevantes.

As principais metas a atingir são:

A capacidade de pensar para além do literal e estabelecer relações entre áreas do conhecimento e autores,
pela criação de metáforas e associações;

Perceber a pertinência da dimensão simbólica de um artefacto não ser apenas na perspectiva da sua
recepção;

Ser capaz de incrementar qualidades simbólicas de um artefacto pela identificação de valores que podem ser
apenas latentes, e a sua exploração.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objectives are:
To promote thought of a symbolic nature;

To promote the construction of the arguments that aid project development

This course aims to link the themes of students’ dissertations with a "symbolic" perspective.
TP component seeks to show how to apply knowledge and develop skills such as interpretation, critical
reflection and contextualization of the designer’s activities.

We also intend to relate the study of concepts to the creation of symbolic value, to authors and to the
interpretation of relevant texts and works

The main objectives are:
To develop the ability to think beyond the literal sphere, and establish links between areas of knowledge and

authors, thus creating metaphors and associations;
To understand the relevance of the symbolic dimension of an artefact apart from in terms of their reception;

To be capable of increasing the symbolic qualities of an artefact through identifying its values that may be
dormant, and subsequently explore these values



1/6/2015 ACEF/1415/10712 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3e671a2f-927c-887b-9d9f-543ec82c0f05&formId=a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c 66/89

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Krippendorff estabelece categorias diversas para a noção de artefacto em grau crescente de artificialidade,
que definem aspectos a debater:

- Produtos – considerados o resultado final de um processo de produção; 
- Bens, serviços e identidades individuais ou corporativas – artefactos projectados para ter um significado

social;
- Interfaces – artefactos que residem entre os seres humanos e as máquinas;

- Artefactos que consistem em sistemas multiusuários – tendem a ser desmaterializados;
- Projetos – são primordialmente artefactos sociais. Envolvem pessoas que colaboram no sentido de trazer

algo para o interesse comum;
- Discurso – a comunicação institucionalizada, uma forma de linguagem construída.

6.2.1.5. Syllabus:

Krippendorff suggests that the original concern with the functionality, utility and formally attractive products,
describes only a small part of the challenge faced by today's designers. He describes several categories of the

artifact in increasing degree of artificiality, which also define the issues to discuss in this signature:
– Products – considered the final result of a production process.

– Goods, services and individual and corporate identities - are artifacts designed to have a social significance;
– Interfaces – are artifacts that reside between humans and machines (including those of nature);

– Artifacts that are multiplayer systems - tend to be dematerialized (the e-books, sites, etc.);
– Projects – are primarily social artifacts. Involve people who collaborate to bring something taken for the
common interest;

– Discourse – the official organizational communication, a form of language built. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Na componente teórica, a bibliografia específica na área da Gestão de Design será explorada nas aulas em
paralelo com a análise critica de casos reais, para o melhor entendimento sobre como os conceitos abordados

na UC se verificam na prática das organizações e dos designers. A leitura cruzada entre as componentes
teórica e teórico-prática reforçará o estabelecimento de ligações entre os conteúdos abordados em ambas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
For the better understanding of how the concepts covered can be examined in organizations and designers

practices, the theoretical part will explore literature in the area of Design Management in parallel with critical
analysis of real cases. The cross-reading between the theoretical and theoretical-practical components will
reinforce linkages between the content covered in both.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina deverá funcionar em concordância com as restantes do 2º ano de mestrado – nomeadamente o

Projeto e a Dissertação. Assim, serão identificados os aspetos a investigar e a desenvolver no âmbito da
disciplina. Aos alunos será pedido que reflitam sobre os textos de apoio fornecidos, e que sobre eles teçam
considerações em função do tema da dissertação.

A disciplina terá uma componente TP e outra PL, que se deverão complementar ao longo do processo.
Na componente TP serão apresentados os conteúdos considerados fundamentais para a evolução dos

trabalhos, acompanhado de discussão e acompanhamento em torno dos mesmos. Será pedido que
desenvolvam um trabalho escrito, que deverá focar o tema da valorização simbólica dos artefactos, na

perspectiva concreta da dissertação de cada um. 
A componente PL incidirá sobre a apresentação e discussão da investigação em torno destes conteúdos. A

crítica e debate são estratégias de suporte, consideradas relevantes para a evolução dos trabalhos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Symbolic value of artifacts should work in line with the other disciplines of the 2nd year of Masters - including

the Project and Dissertation. In this sense, it will be identified in each case, the issues to investigate and develop
within the discipline. The students will be asked to reflect on the texts to be provided by the teacher, and to

consider them depending on the theme of the dissertation.
The theoretical and practical aspects of the signature should accomplish a complementary throughout. The

students will be asked to develop a written work, which should focus on the theme of the symbolic value of the
artifacts, in view of the concrete work of each.

The practical component will be the presentation and discussion of these contents. The criticism and discussion
are strategies to support, considered relevant to the proceedings.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As metodologias de ensino irão facilitar a capacidade dos discentes compreenderem os conceitos teóricos

pela sua identificação em contextos reais, uma vez que a análise critica destes exige (a) o entendimento e
domínio dos conceitos abordados e do seu significado em termos teóricos; (b) a identificação e análise

interpretativa dos mesmos conceitos em contexto real.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will facilitate the ability of students to understand the theoretical concepts for its

identification in real contexts, since the critical analysis of these requires (a) the understanding and mastery of
important concepts and their significance in theoretical terms; (b) the identification and interpretive analysis of

these concepts in a real context.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Baudrillard, J. (2005) The system of objects. London: Verso.

Berger, J. et al. (2005) Modos de ver. Barcelona: GG, SA.
Buchanan, R., Margolin, V. (Eds.) (1996) The Idea of Design. Cambridge, MA: MIT Press.

Forty, A. (1985) Objects of desire, design and society since 1750. London: Thames & Hudson.
Hall, S. & Gay, P. (Eds.) (1996) Questions of cultural identity. London: Sage.

Krippendorff, K. (2005) The Semantic Turn: A New Foundation for Design. CCR.
Miller, D. (2009) Stuff. London: Polity Press.

Norman, D. (2005) Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books.
Pearce, S. M. (Ed.) (1994) Interpreting Objects and Collections. London: Routledge.
Pink, S. (2001) Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation. London: Sage

Rose, G. (2007) Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. 2nd Ed. London:
SAGE Publications Ltd.

Mapa X - Temas Contemporâneos em Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
Temas Contemporâneos em Design

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Nuno Coelho Dias TP30 OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Alargar a mundividência dos alunos, pelo contacto com diversos olhares sobre o Design e sobre a

investigação em Design;
2. Apoiar os alunos no reconhecimento dos desafios que se colocam à profissão e à investigação nesta área

científica;
3. Motivar os alunos para uma prática continuada de observação dos sinais societários.

4. Reforçar a sua capacidade de comunicação e de debate de ideias;
5. Reconhecer e saber utilizar as convergências entre as várias disciplinas do plano de estudos do Mestrado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

1. Extend the world-view of students, by contact with different perspectives about design and design research;
2. Helping students to recognize the challenges that the profession and the scientific research in this area face;

3. Motivate students for a continuous practice of observing the signs in society;
4. Strengthen its capacity for communication and discussion of ideas;

5. Recognize and learn to use the convergences between the different signatures in this master degree.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os alunos poderão apresentar propostas para trabalhos relativos a temas que se prendam com as suas

dissertações de mestrado, ou seja, selecionar, para estudo e apresentação, um texto científico correlacionado
com a investigação que desenvolve. Os textos escolhidos poderão aproximar-se, no entanto, dos seguintes
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tópicos:

1. profissão: Designer

- Contornos do exercício desta profissão, em Portugal, na atualidade:
. o “negócio” do design - empresas, clientes, projecto;
. o design visto de “fora” (media, outras profissões, públicos;

. o design e o associativismo;

. apontamentos para uma deontologia profissional

2. a educação e investigação em Design 

- Formar com e para a incerteza?
- O que é investigar em design?

- Que investigação se faz em Portugal?

3. o Design, o Futuro e o futuro do Design
- Design e sustentabilidade;
- Design e inclusão;

- Design e cidadania;
- Design, experiência e emoção.

- Design e cultura.

6.2.1.5. Syllabus:
Students may submit proposals for work on issues relating to their Masters dissertations, that is, selecting, for

study and presentation, a scientific text correlated with their research. However, the texts chosen can be
aligned with the following topics:

1. Profession: Designer

- Outline of the exercise of this profession, in Portugal, at present:
. the "business" of design - businesses, customers, projects; 

. the design seen from "outside" (media, other professionals, public;

. the design and the formation of associations; 

. notes for professional ethics

2. Education and Design research

- To train with and for the uncertainty?
- What is design researching?

- What research is done in Portugal?

3. Design, Future and the Future of Design
- Design and sustainability;

- Design and inclusion;
- Design and citizenship;

- Design, experience and emotion;
- Design and culture.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Dentro de um quadro comum, os alunos apresentarão temas que ajudem a enquadrar as suas dissertações de

mestrado, relacionado com grandes tópicos de interesse mais geral, permitindo assim alargar a reflexão à
turma. 

As aulas serão centradas no debate da apresentação de trabalhos realizados pelos alunos a partir da análise
de artigos científicos publicados em revistas de referência ou em atas de conferências de reconhecido mérito
científico. A disciplina poderá incluir, ainda, conferências/debate proferidas por convidados internos e externos

à Universidade de Aveiro nas quais os alunos deverão participar ativamente.

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

Within a common framework, the students present topics that help frame their dissertations related to major
topics of more general interest, thereby extend the reflection to the class.
The classes will focus on debate of the presentation of works done by students from the analysis of scientific

articles published in reference journals or in recognized scientific merit conference proceedings. Discipline may
further include conference / debate made by internal and external guests to the University of Aveiro in which

students are expected to participate actively.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A avaliação é contínua e baseada nos seguintes parâmetros:

– capacidade de análise e entendimento de artigo científico;
– capacidade de desenvolvimento de um trabalho, tendo em conta os limites/possibilidades do programa e

objectivos a atingir;
– qualidade dos instrumentos realizados para as apresentações e clareza dos discursos associados;

– assiduidade e participação nas aulas.

As apresentações serão individuais, mas para cada uma será escolhido um grupo de alunos que preparará

questões destinadas a animar o debate.

Valorização dos vários componentes:
- entrega e apresentação de um trabalho (50%)

- preparação e participação nos debates (40%)
- assiduidade (10%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Assessment is continuous and based on the following parameters:

- Analytical capacity and understanding of scientific paper;
- Development capacity of a job, taking into account the limits / program opportunities and targets;

- Quality of the instruments used for presentations and clarity of the associated discourses;
- Attendance and participation in class.

The presentations will be individual, but for each of a group of students to prepare questions designed to enliven

the debate will be chosen.

Valuation of several components:

- Delivery and presentation of a work (50%)
- Preparation and participation in discussions (40%)

- Attendance (10%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aulas serão centradas no debate da apresentação de trabalhos realizados pelos alunos a partir da análise
de artigos científicos publicados em revistas de referência ou em atas de conferências de reconhecido mérito

científico.
A disciplina poderá incluir, ainda, conferências/debate proferidas por convidados internos e externos à

Universidade de Aveiro nas quais os alunos deverão participar ativamente. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes will focus on debate of the presentation of works done by students from the analysis of scientific

articles published in reference journals or in recognized scientific merit conference proceedings.
Discipline may further include conference / debate made by internal and external guests to the University of

Aveiro in which students are expected to participate actively.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
LAUREL, Brenda (ed.), Design Research: Methods and Perspectives, MIT Press, Cambridge, Massachusetts,

2003. Design Issues, MIT Press Journals, vol.s 22 a 24 (2005 to 2008)
LAUREL, Brenda (ed.), Design Research: Methods and Perspectives, MIT Press, Cambridge, Massachusetts,

2003.
Anuários do CPD e outras publicações relevantes sobre o Design em Portugal.

Design Issues, MIT Press Journals, vol.s 22 a 24 (de 2005 a 2008)
Actas das conferências da European Academy of Design de 2001, 2003, 2005, 2007 e de outros eventos

releventes no panorama internacional.
The Design Journal, vol.s relativos aos últimos 3 anos.

Mapa X - Design de Ambientes Funcionais
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Design de Ambientes Funcionais

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino 30TP 30PL 15OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

n/a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina pretende construir e consolidar junto dos discentes o conhecimento de um corpo teórico e

prático que permita entender a praxis do design como uma actividade que dá forma coerente ao sistema de
relações espaciais (físicas e virtuais) de uma empresa, permitindo a consciencialização crítica, de observar,

interpretar e compreender a realidade, clarificando nichos de mercado oportunos a uma intervenção criativa de
um projecto de espaço contributivo a uma imagem corporativa de um sistema-produto.
Competências:

Identificar e saber equacionar as variáveis implícitas na criação da imagem corporativa do sistema empresa,
aplicado ao design de interiores;

Identificar e saber organizar a ideia estruturadora como lightmotive do processo criativo;
Experiênciar a organização de informação em modboard’s conceptuais;

Dar forma aos outputs entendidos como produtos e resultados derivantes para uma possível implementação,
que dará forma a uma arquitectura corporativa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Goals
This course intends to build and consolidate, together with the students, the knowledge of a possible theoretical

and practical body that allows understanding the praxis of design as an activity that gives a coherent shape to
the system | company | space, allowing the critical awareness of observing, interpreting and understanding

reality, clarifying niche markets aimed at a creative intervention.
We aspire at creating a specific interpretative framework of the involved support variables, which is able to

qualify the attributions and limits of various disciplinary spheres.

Specific goals:
Identifying and knowing how to weigh the variables which are implicit in the creation of the company system’s
corporate image, applied to interior design;

Identifying and knowing how to organize the structuring idea as leitmotiv for the creative process;
Shaping the outputs understood as deriving products and results for a possible implementation that will shape

corporate architecture.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Apresentação da história do design corporativo, desde o início do séc. XX até à contemporaneidade, que

possibilitará uma introdução aos conceitos de:
– Cultura corporativa no sistema: Design | sistema | empresa | espaço;

– Identidade corporativa nos ambientes de comunicação;
Imagem corporativa aplicada à arquitectura, ao design de interiores, ao design de produto, e ao design de

comunicação.

Far-se-á ainda uma abordagem à cidade do séc. XXI como novo modelo de habitar e trabalhar, associado ao
micro empreendedorismo, que enquadrará o conceito de :

O Design sistema produto: o habitáculo poli funcional.

Em contexto prático os discentes serão convidados a reflectir, através de uma actividade/interacção projectual,

sobre as temáticas em estudo, partindo da abordagem a exemplos emblemáticos de espaços físicos reais e de
espaços virtuais, presentes nas escalas local e global.

6.2.1.5. Syllabus:
– Corporate culture within the system: Design | system | company | space;

– Corporate identity in communication environments;
– Corporate image applied to architecture, interior design and product design.
We will also approach the 20th century city as a new model for living and working, associated with micro

entrepreneurship, which will frame the concept of:
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- Product system design: the polyfunctional compartment.

In a practical context, through the activity/interaction of design, the students will be asked to think about the
subject matters under study, starting with an approach to emblematic examples of real physical spaces and

virtual spaces that exist in the local and global scales. From this point of view, we will carry out some exercises
that will allow practicing an approach to functional environment design, in a continuous interchange between the

scale of the space and the small scale, the one closer to the body, which is tangible in furniture/equipment
design.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A disciplina propõe uma aproximação aos fundamentos teóricos matriciais para a compreensão da relevância e

função do design corporativo na contemporaneidade. 
Nesta perspectiva os conteúdos programáticos são desenvolvidos em três fases de acordo com os objectivos

da disciplina. 

Na 1ª, realiza-se uma abordagem histórica ao Design Corporativo e à cidade do séc. XXI, estabelecendo
relações entre os diversificados modos de habitar e trabalhar contemporâneos e os espaços da cidade. 

Na 2ª consolidam-se os conceitos apresentados nos conteúdos programáticos, através da análise de estudos
de caso de excelência, que fomentem a capacidade criativa e projectual com o objectivo de desenvolver a

praxis do design.

Na 3ª desenvolve-se uma prática reflexiva de projecto conducente à construção de um cenário de projecto que
ambiciona a coerência de um sistema espacial físico e virtual de uma empresa, de acordo com o objetivo

principal da unidade curricular.

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

This course proposes an approach to the theoretical and matricial fundamentals of the discipline, to promote a

comprehensive understanding of the relevance and functional capacity of corporative design in contemporary
times .

To achieve the predefined results the programmed syllabus are developed in 3 phases:

1. An historic approach to corporative design and the XXI century city, establishing relations between the
diverse inhabiting and working modes, and city public spaces;

2. Consolidation of syllabus through the analysis of excellence case-studies, promote enhanced creative and
projectual capacities, towards an effective design praxis; 
3. A reflexive design practice directed to the promotion of a design scenery, that aims to simulate the physical

and virtual spatial system of a company, in accord with the main objectives of the course. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas teórico-práticas decorrerão em dois momentos: um de carácter expositivo no qual serão
administrados os conteúdos programáticos; outro de debate sobre os conceitos colocados para reflexão, que
possibilitará o desenvolvimento de um pensamento crítico fundamentado, procurando-se desenvolver a

capacidade de autonomia na investigação em design. 
Em contexto prático realizar-se-ão análises de estudos de caso de excelência, conducentes ao

desenvolvimento de exercícios práticos segundo uma cultura de projecto em design de ambientes.
Os alunos realizarão apresentações dos seus trabalhos criando uma oportunidade de análise crítica

construtiva resultante dos trabalhos efectuados. 
A avaliação é discreta e sem exame final e resultará do trabalho teórico-prático produzido pelos alunos.

Considera-se ainda elementos de avaliação a assiduidade e a qualidade da participação nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes will take place in two moments: one with an expository nature, in which the

syllabus will be taught by the teacher; the other one will be a debate about the concepts that were put up for
reflection, which will allow developing reasoned critical thinking and autonomy skills when carrying out

researches about design processes. We intend to build a whole body of essential knowledge for the coherence
and support of possible contributions at the level of project solutions.

In a practical context, through the activity/interaction of design, the students will be asked to think about the
subject matters under study, from real physical spaces to virtual spaces, at the local scale and at the global

scale.
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The assessment will be continuous throughout the semester and it will be the result of the work carried out by
the students, namely the analysis and production of theoretical-practical contents that express a specific

knowledge within the course.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A exposição teórica pelo docente dos conteúdos programáticos da disciplina, articulada com o
desenvolvimento de exercícios teórico-práticos, elaborados pelos discentes, integrando os conceitos teóricos

apresentados, possibilita que os discentes desenvolvam um pensamento reflexivo através de uma
actividade/interacção projectual, sobre as temáticas em estudo, desde os espaços físicos, aos espaços

virtuais, na escala local e na escala global. Nesta perspectiva realizar-se-ão alguns exercícios que possibilitem
uma introdução a uma cultura do projecto de ambientes funcionais, num intercâmbio contínuo entre as várias

escalas de construção implícitas na configuração de um espaço, incluído-se aqui o desenho de mobiliário e de
equipamento.

Através as metodologias de docência especificadas para a unidade curricular, pretende-se que cada discente
possa adquirir um conhecimento específico, teórico e prático, que possibilite o desenvolvimento de

competências e capacidades orientadas à construção e comunicação de cenários de projecto, detentores de
uma imagem corporativa articulada segundo um instrumento design | sistema | empresa. 

Este conhecimento deverá ser apresentado num documento que será o resultado de um trabalho desenvolvido
individualmente a dois níveis: a um nível teórico de consolidação dos conteúdos que possibilitam a

fundamentação de um cenário de projecto e a um nível prático, através do desenvolvimento de metodologias
projectuais que possibilitem a construção desse mesmo cenário de projecto e a compreensão das

componentes simbólicas e poéticas presentes no acto de projectar. Nesta perspectiva, os discentes deverão
ganhar uma autonomia projectual que lhes permita: criar e ou interpretar um programa, estudar a função e
carácter do espaço e os elementos (materiais e imateriais) que o estruturam e caracterizam segundo uma

visão estratégica de mercado a ser alcançada. Procurar-se-á em simultâneo introduzir uma abordagem aos
sistemas construtivos que estimulem a sensibilidade às qualidades dos materiais, clarificando a necessidade

de detalhe no projecto.
Deste modo ambiciona-se que os alunos adquiram o conhecimento de um corpo teórico e prático necessário à

praxis do design de ambientes funcionais, integrando as escalas necessárias desde a estratégia ao detalhe
para um desenho coerente de uma possível imagem corporativa de uma empresa. 

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

Throughout this curricular unit, we intend for each student to gain a specific knowledge, theoretical and
practical, that will allow developing skills and abilities aimed at the construction and communication of design

scenarios holding a corporate image connected according to a design | system | company tool.

From the practical context, we will carry out some exercises that will allow an introduction to the culture of
functional environment design, in a continuous interchange between the scale of the space and the small scale,

the one closer to the body, the sphere of furniture/equipment design.

We will present emblematic case studies and carry out themed visits to the buildings. 

The assessment will be continuous throughout the semester and it will be the result of the work carried out by
the students, namely the analysis and production of theoretical-practical contents that express a specific

knowledge within the course.

In some moments, the students will be asked to present their works creating an opportunity for constructive
critical analysis resulting from the works that have been carried out.

In the practical classes we will propose exercises that will allow analyzing quality case studies which promote
creative and design skills with the aim of developing the praxis of design.

This knowledge should be presented in a document that will be the result of an individual work developed at two

levels: at a theoretical level of content consolidation, allowing the support of a project scenario, and at a
practical level, through the development of design methodologies that allow building that project scenario and
understanding the symbolic and poetic dimensions that are present in the act of designing. From this point of

view, the students should gain autonomy to design which will allow them: to conceive and/or interpret a
program, to study the function and nature of space and the elements (material and immaterial) that structure

and characterize it according to a strategic market vision to be achieved. Simultaneously, we will try to
introduce an approach to building systems that stimulate sensibility regarding the qualities of materials,

clarifying the need for detailed design.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ÁBALOS, I. (2003) A boa vida. ed. Ed. Gustavo Gili: Barcelona.
BEST, K. (2009) Gestão de Design. ed. Diverge Design: Lisboa.
BURDEK, B. E. (2006) História, Teoria e Prática do Design de Produtos. ed. Edgard Blucher: São Paulo.

COOPER, R., PRESS, M. (2009) El diseño como experiencia. El papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI.
ed. GG Diseño: Barcelona.

MORGAN, T. (2008) Visual Merchandising Escaparates e Interiores Comerciales. ed. Gustavo Gili: Barcelona.
SCHNEIDER, T., TILL, J. (2007) Flexibility Housing. ed. Elsevier.

SERRA, J. M. (2000) Elementos Urbanos – mobiliário e microarquitectura, ed. Ed. Gustavo Gili: Barcelona.

Mapa X - Dissertação

6.2.1.1. Unidade curricular:

Dissertação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro José Barbosa de Sousa

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco Maria de Seiça da Providência Santarém

Joana Maria Ferreira Pacheco Quental
Maria Helena Ferreira Braga Barbosa

Rui Carlos Ferreira Cavadas da Costa
Pedro Alexandre Santos Carvalho de Almeida
Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista

Paulo Alexandre Lomelino de Freitas Tomé Rosado Bago de Uva
Vasco Afonso da Silva Branco

Luis Nuno Coelho Dias
Gonçalo João Ribeiro Gomes

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Desenvolver, fundamentar, refletir, apresentar e defender publicamente - perante um júri – uma dissertação ou
um projecto devidamente fundamentado, tanto na forma teórica como na componente projetual.

Consolidar e aprofundar conhecimentos teóricos e teórico-práticos adquiridos em outras Unidades
Curriculares do Mestrado em Design.

Caso os discentes desenvolvam a sua dissertação/projeto em ambiente empresarial devem também adquirir

competências ao nível de:
– desenvolvimento de trabalho de investigação em contexto empresarial;

– integração em equipas de trabalho em contexto empresarial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop, support, reflect, present and defend in public - before a jury - a dissertation or a properly documented

project, both in theoretically and projectual components.
Consolidate and deepen theoretical and theoretical- practical knowledge acquired in other Curricular Units of

the Master in Design.

If the students develop their dissertation / project in a business environment, they must also acquire skills in
terms of:
- Research work in developing business environment;

- Integration into work teams in a business context.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos a abordar nesta unidade curricular enquadram-se na área científica do design, abrangendo as
seis grandes áreas temáticas associadas à Unidade de Investigação ID+, Instituto de Investigaçäo em Design,
Media e Cultura: 

1. Contributos de uma história activa para uma herança cultural futura
2. Design estratégico para a sustentabilidade

3. Design para a diversidade e inclusão
4. Design para a inovação industrial e desenvolvimento económico
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5. Design de interacção: artefactos, significado e experiência
6. Design para o desenvolvimento da literacia dos media

Os conteúdos variam de acordo com a especificidade de cada uma das propostas de dissertação.

6.2.1.5. Syllabus:

The contents to be addressed in this course are related to the scientific design area, covering the six major
areas associated with the Research Unit ID+ (Research Institute for Design, Media and Culture):

1. Contributions of an active history for future cultural heritage
2. Strategic Design for sustainability

3. Design for diversity and inclusion
4. Design for industrial innovation and economic development

5. Interaction Design: artefacts, meaning and experience
6. Design for the development of media literacy

The contents vary according to the specificity of each of the dissertation proposals.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Os conteúdos aprofundados e adquiridos nesta Unidade Curricular inserem-se na área científica do Design. A

orientação efetuada pelo docente responsável pelo acompanhamento regular do trabalho de investigação,
deverá levar o aluno a desenvolver um estudo aprofundado de forma a permitir demonstrar um conhecimento
abrangente de uma determinada área de estudos, de uma problemática ou de um problema em concreto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of the dissertation are included in Design scientific area. The orientation made by the teacher

responsible for regular monitoring of the research work, should lead the student to develop a thorough study to
allow demonstrate a comprehensive knowledge of a particular field of study, a thematic area or a problem in

concrete.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na Unidade Curricular de Dissertação é estimulada a capacidade de trabalho autónomo dos discentes, sob

orientação de um supervisor. O aluno é acompanhado pelo(s) orientador(es) que traça(m) objetivos e metas a
cumprir, de acordo com a âmbito da proposta de trabalho a desenvolver. A Unidade Curricular de Dissertação

deverá ter como resultado uma dissertação escrita e apresentada em prova pública, com uma duração máxima
de 60 minutos perante um júri constituido pelo seu presidente; por um arguente doutorado ou especialista na
área em que a dissertação foi desenvolvida, nacional ou estrangeiro, de mérito reconhecido pelo Conselho

Científico da UA; pelo orientador da investigação; pode ainda integrar outro doutorado/especialista no domínio
em que se insere a dissertação. A prova é avaliada numa escala 0 a 20 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the Course of Dissertation is encouraged to autonomous work capacity of students, under the guidance of a

supervisor. The student is accompanied by the advisor which traces goals to meet, according to the scope of
work proposal to develop. The Course of Dissertation should result in a written dissertation and presented at a
public event, with a maximum duration of 60 minutes before a jury composed by its chairman; by a discussant

doctoral or specialist in the area in which the dissertation was developed, Portuguese or foreign, of recognized
merit by the Scientific Council of the UA; by the research advisor; can also integrate other doctoral / expert in

the domain where the dissertation. The proof is evaluated on a scale 0 to 20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A abordagem pedagógica seguida nesta Unidade Curricular apresenta, uma vez definidos os objetivos do
trabalho a desenvolver, uma elevada componente de trabalho autónomo dos discentes. O trabalho de

investigação levado a cabo pelo estudante deverá ser alvo de uma orientação cuidada pelo orientador, de forma
a obter um trabalho de dissertação original e assente em bases teóricas sólidas. O acompanhamento do

orientador é determinante para a consolidação do conhecimento do discente, em conformidade com os
objectivos definidos para o trabalho.

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

From the moment when the objectives are defined, the pedagogical approach in this Course has a high
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autonomy component from the students. The research carried out by the student should be subject to careful
guidance by the advisor, to obtain an original dissertation, sustained by solid theoretical bases. The

accompaniment of the advisor is crucial for the consolidation of student knowledge, in accordance with the
objectives set for the project.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

A bibliografia deve ser definida em função da especificidade de cada dissertação

The bibliography should be defined according to the specificity of each dissertation

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 
O mestrado em Design da UA visa dotar os alunos de uma consciência critica e reflexiva, conducente a uma
prática competente. Assim, as unidades curriculares associam à componente teórica a componente prática,

privilegiando, sempre que possivel, o envolvimento dos discentes em projetos reais. Julgamos que a
possibilidade de desenvolverem os seus projetos de investigação nestes contextos, com a supervisãos de

docentes e orientadores, lhes permitirá a imersão no tecido socio económico como base para a sua vida
profissional. Procura-se igualmente, o desenvolvimento de projetos transdisciplinares, exigindo neste caso, a

participação de docentes das áreas disciplinares implicadas. Os meios audiovisuais são utilizados com
regularidade como suporte às aulas; os textos e outros materiais de suporte teórico sao siponibilizados no

moodle. A apresentação pública dos trabalhos, com a presença de docentes externos à UC em causa, é
também uma metodologia corrente.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The Masters in Design at UA aims to provide students with a critical and reflective awareness, which lead to
competent practice. Thus, the courses combine theoretical and practical components, and whenever possible,

prioritise the involvement of students in real projects.We believe that the opportunity to develop research
projects in these contexts, guided by teaching staff and academic supervisors, will allow students to weave

themselves into the socio economic fabric, in preparation for their professional lives. The Masters also
prioritises the development of transdisciplinary projects, requiring the participation of teachers of the various

disciplines involved. Visual aids are regularly used regularly to support lessons; the texts and theoretical
support materials are made available to students through the moodle platform.The public presentation of work,
with the presence of lecturers external to the Curricular Unit concerned, it is also a standard teaching and

learning methodology.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao

estimado em ECTS. 
Os resultados dos inquéritos do sistema de garantia de qualidade da Universidade de Aveiro permitem-nos
verificar que a carga média de trabalho estimada pelos estudantes se aproxima dos ECTS estipulados.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The results of the inquiries available in the Quality Management System enable us to confirm that the average

load of work which is estimated by the students is approximated to the stipulated ECTS of each curricular unit.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

A metodologia de avaliação das unidades curriculares do Mestrado em Design é definida em função dos
objectivos de aprendizagem e apresentada pelos docentes aos estudantes no início de cada semestre lectivo.

Outro procedimento seguido para garantir a coerência da avaliação com os objetivos decorre do próprio
regulamento (Regulamento no 214/2012) da UA, o qual confere ao diretor de curso essa competência. Para

além disso, no decorrer do processo de avaliação de qualidade do ensino, que ocorre no final de cada
semestre, os estudantes respondem a questionários online de forma anónima, nos quais aferem a adequação
da avaliação de cada UC em função dos objectivos de aprendizagem definidos.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

The methodology for assessing the curricular units of this Master is defined according to the learning objectives
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and it is presented by the teachers to the students at the beginning of each semester. The regulation of the UA is

also considered in the warranty of coherence between the assessment and the objectives since it confers the
Master director this competence. In addition, during the process of assessing the quality of education, held at

the end of each semester, students are asked to fill in anonymous online questionnaires that involve questions
relating to the adequacy of the assessment of each curricular unit according to the proposed learning goals.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

O número de créditos atribuído a cada UC tem em conta, por um lado, os documentos orientadores da
implementação do Processo de Bolonha, e, por outro, o conjunto de actividades desenvolvidas pela UA no

sentido da adoção do ECTS como único sistema de créditos e da aferição da atribuição dos mesmos,
nomeadamente a análise de resultados de inquéritos realizados junto de alunos e docentes. Em relação aos

resultados dos inquéritos aos alunos, salienta-se que existe em geral uma boa correlação entre os créditos
atribuídos e o trabalho que lhes é exigido. Os alunos são incentivados a participar em projectos que estejam a

decorrer, por indicação e com supervisão dos orientadores. O facto de se proporcionarem projetos de
investigação multidiscisciplinares, amplia o âmbito das intervenções em actividades científicas, com destaque

para as comunicações em conferências.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The number of credits assigned to each Curricular Unit is based on both the documents which guide the

implementation of the Bologna Process, and the set of activities developed by the UA for the adoption of ECTS
as the only credit system and subsequent assessment benchmarking, namely the analysis of the results of a

survey conducted with students and teaching staff. With regard to the results of the students’ surveys, a strong
correlation was observed between the assigned credits and the required workload. Students are encouraged to

participate in on-going projects for which they have been nominated, under academic supervision. These
multidisciplinary research projects broaden the scope of interventions in scientific activities, especially the oral
communications at conferences.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 20 19 3

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 13 11 1

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 6 6 2

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

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades

curriculares. 
Atendendo aos dados disponíveis, o sucesso escolar dos alunos tem sido substancial, havendo uma relação

entre alunos aprovados e alunos avaliados de 98,9%. A relação entre alunos inscritos e alunos avaliados
remete-nos para uma taxa de abandono escolar de 11,3% o que também parece ser um número bastante

positivo.
No que diz respeito ao sucesso nas diferentes áreas científicas, e apesar dos resultados obtidos serem de

100% em áreas que não a do design, torna-se difícil fazer comparações já que num universo de 375 alunos
avaliados, apenas 2 o foram nessas outras áreas.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related

curricular units. 



1/6/2015 ACEF/1415/10712 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3e671a2f-927c-887b-9d9f-543ec82c0f05&formId=a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c 77/89

According to the available data, the academic success of the students has been substantial, with a correlation

rate of 98.9% between qualified students and evaluated students. The relationship between enrolled students
enrolled and students who have been assessed demonstrates a dropout rate of 11.3%, which also appears to be

a very positive number.
With regard to success in various scientific areas, whilst the results obtained show 100% in areas other than

design, it is difficult to draw accurate comparisons, as the universe of evaluated students totals 375 students,
with only two of these from other areas. 

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de

melhoria do mesmo. 
Através da plataforma do SGQ - Sistema de Gestão de Qualidade, monitoriza-se semestralmente, o sucesso

escolar. Os planos de melhoria podem ser accionados pelo docente, ou pelo sistema que, em certas situações,
propõe a aplicação do Plano de Melhoria Obrigatório. As reuniões semestrais com a Comissão de Curso
auxiliam igualmente o processo de melhoramento dos resultados

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Through QMS platform - Quality Management System, is monitored every six months, the academic success.

The improvement plans can be driven by the teacher or the system that in certain situations, proposes the
implementation of Mandatory Improvement Plan. The twice-yearly meetings with the Course Commission also
aid the improvement process of the results

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study programme's area.
60

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
6.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
76.5

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 

A esmagadora maioria dos docentes deste ciclo de estudos estão associados ao Instituto de Investigação em
Design, Media e Cultura [ID +], ancorado à Universidade de Aveiro e à Universidade do Porto. Esta unidade de

investigação foi aprovada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e foi avaliada por esta instituição
com "muito bom" durante o período atualmente em vigor, que medeia entre 2008 e 2014.

O ID+ surge em 2007, a partir da convergência de competências da Universidade do Porto e da Universidade de
Aveiro nas áreas que a sua própria designação contém e indicia. Agrega desde então uma rede de
investigadores, equipas e projecto sediados em múltiplas Universidades e parceiros institucionais,

portugueses e estrangeiros, os quais se revêm antes de mais na missão enunciada do ID+: contributos para a
valorização simbólica dos artefactos.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable). 

Most of the teachers of this course of study belong to ID+. The Research Institute for Design, Media and Culture

[ID+] is a multidisciplinary research structure anchored in two institutions: University of Aveiro (Department of
Communication and Art) [UA /DeCA] and University of Porto (School of Fine Arts) [FBAUP]. ID+ was created at

2007 and started its funded operation in January 2009, after external review (the visit of the international panel
occurred in February 2008) who assigned the rating of ‘Very Good’.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais
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com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em
formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento

económico. 
O impacto real das actividades declina-se da seguinte forma:

Actividades científicas - Conferências nacionais (UD13) e internacionais (ex. ICDHS, Cumulus), workshops,
encontros, qualificando os respectivos discentes para serem integrados no tecido empresarial e institucional. 

Actividades tecnológicas - disponibilização de serviços que se adequam às especificidades da realidade do
tecido empresarial como são exemplo o envolvimento no "Art on Chairs" (Paredes) (2012 e 2014), o redesenho
da identidade do Teatro Aveirense (2013) e da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (2014).

Actividades artísticas: Realização de exposições e eventos como por exemplo o projecto editorial Manobras no
Porto.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
The concrete impact of activities can be summarised as follows:

Scientific activities - National (e.g.UD13) and international (e.g. ICDHS, Cumulus) conferences; workshops;
meetings; all of which aid the participants in becoming integrated in the commercial and institutional fabric.
Technological activities - availability of services to suit the specific characteristics of the reality of the business

environment, as for example, the involvement in the "Art on Chairs" (Paredes) project (2012 and 2014), the
identity redesign of the Teatro Aveirense (2013) and the Santa Casa da Misericórdia of Aveiro (2014).

Artistic activities - the realization of exhibitions and events such as the publishing project "Manobras no Porto".

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

O impacto real das actividades declina-se da seguinte forma:
Actividades científicas - projectos de investigação, preservação e divulgação em parceria com outras

instituições (CIDES.PT, Centro de Interpretação do Design Português [com FLUP e FBAUP]).
Actividades tecnológicas - integração de serviços e conhecimento de especificidade local em redes

internacionais (Art on Chairs).
Actividades artísticas - colaboração e divulgação nacional e internacional de projectos realizados em parceria.

(Exposição Brand Archives Central Saint Martins, School of Arts and Design, London).

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

The real impact of activities can be seen in The Following examples:
Scientific activities - research preservation and dissemination projects, in partnership with other institutions

(CIDES.PT, Interpretation Center of Portuguese Design [with Faculty and FBAUP]).
Technology activities - integration of services and site specific knowledge in international networks (Art on

Chairs).
Artistic activities - national and international collaboration and dissemination of partnership projects. (Brand

Archives Exhibition Central Saint Martins School of Arts and Design, London).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente

da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via
primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar

como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os
colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,
aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de

áreas presentes no ISI.
O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e

importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,
capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas

científicas no ISI web of Science.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often

undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the
fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a1420704-5225-fbab-a1ae-54510e37a87c
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and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the
number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate

existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research
objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research

funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number
of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades 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. 

As actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação

avançada tem expressão através de projectos nacionais e internacionais de especificidade variada mas
fortemente declinados na área design, tais como:

Projecto Campus 4’us.- Projeto da Reitoria, da Universidade de Aveiro de Acolhimento aos novos estudantes.
“DESIRE – Creative Design for Innovation in Science and Technology” - Marie Curie Actions –Networks for

Initial Training (ITN).
'Recovering distinctive elements of brand identities to promote cultural diversity'. Knowledge Transfer

Associate. Arts and Humanities Research Council (AHRC, UK) – Cultural Engagement Fund. CSM Research,
Central Saint Martins, University of the Arts London & London Museum Group.

“Meneme”, versão alfa de uma aplicação para a gestão de projeto em Design.
“Hypervisualization Process Tool for Architecture”.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific

area(s) of the study programme. 
The development of technological and artistic activities, community services and advanced training are held

through national and international specificity projects but strongly connected in the design area, such as:
Projecto Campus 4’us.- University of Aveiro project to welcoming the new students.

“DESIRE – Creative Design for Innovation in Science and Technology” - Marie Curie Actions –Networks for
Initial Training (ITN).
'Recovering distinctive elements of brand identities to promote cultural diversity'. Knowledge Transfer

Associate. Arts and Humanities Research Council (AHRC, UK) – Cultural Engagement Fund. CSM Research,
Central Saint Martins, University of the Arts London & London Museum Group.

"Meneme" alpha version of an application for design project management.
“Hypervisualization Process Tool for Architecture”.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a

ação cultural, desportiva e artística. 
O contributo real dessas actividades possibilita a valorização não só da disciplina de design, como também,

serve de instrumento para a consolidação e sucesso no âmbito económico e cultural de organizações,
instituições, empresas e da esfera pública.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and

artistic activities. 
The real contribution of these activities enables the valorization, not only of the design discipline, but also serves

as an instrument for the consolidation and success in economic and cultural context of organizations,
institutions, companies and the public sphere.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado. 

As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade

de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e
Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política

da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos
Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da

informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. Todas as
informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como através da

presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência & Tecnologia, da
Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público motivado.
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7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education

given to students. 
The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the

responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public
Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the

university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the
Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular

updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the
information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits
to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other

events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 5.9

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

(in)
33.4

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

programs (out)
0

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

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
-Corpo docente em regime integral (90% por doutorados), com formação diferenciada e cientificamente ativo

(média anual de 2 comunicações em congressos internacionais com arbitragem científica), estruturado em três
grandes áreas de desenvolvimento projetual – estratégia, identidade e tecnologia – lideradas por

investigadores e profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente;
-Elevado grau de profissionalismo dos intervenientes no curso: docentes e não-docentes;

-A reputação consolidada pelos anos de formação ao nível do 2º ciclo na área Design e o constante nível de
procura por alunos oriundos de outras instituições;

-Elevada qualidade do relacionamento académico entre docentes e discentes;
-Parcerias e articulações com entidades externas à UA, nomeadamente com o sector empresarial (Auto-

Ribeiro, Polisport, Vista Alegre), associativo (Fundação Mão Amiga - Sever do Vouga), administração pública
(C.M. Aveiro, Ílhavo, Montemor-o-velho) e de solidariedade social (Santa Casa da Misericórdia de Aveiro),
potenciando aprendizagens, investigação e futuras oportunidades de emprego;

-Elevada proximidade física entre os vários domínios científicos e laboratórios no Campus da Universidade de
Aveiro, integrando iniciativas multidisciplinares da Arte, Música e Tecnologias da Comunicação (DeCA);

-Inserção formal ou informal dos docentes em Design nas redes internacionais de ensino e investigação
(MEDES Master of European Design, Desis, Cumulus, EAD, ICDHS) e consequente mobilidade de estudantes e

professores;
-Formação em Design integrada em Universidade com imagem de forte competência científica e dinâmico

relacionamento empresarial;
-Campus equipado com plataformas electrónicas de apoio à gestão do conhecimento;

-Oferta de três ciclos de estudo em Design, com a possibilidade de progressão de estudos em sede de
doutoramento;
-Integração de iniciativas de transferência de conhecimento pelo envolvimento em projetos académicos

coordenados pelas Unidades de investigação da UA: ID+, CETAC-M, INET-MD, Engenharia Mecânica, Materiais
e Gestão Industrial;

-Bom funcionamento da Comissão de Curso, favorecendo fácil reportação dos estudantes à resolução de
problemas, esclarecimento de dúvidas e defesa dos seus interesses;

-Os bons resultados de iniciativas de divulgação dos resultados dos projetos dos estudantes, como é o caso do
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‘And The Winner Is’, da presença em eventos nacionais de escolas e na promoção em palestras pontuais

realizadas no estrangeiro;
-A existência de salas de aula dedicadas ao mestrado, permitindo aos alunos um desenvolvimento contínuo dos

seus projectos;
-A organização de proximidade espacial entre as salas da licenciatura e dos 1º e 2º anos do mestrado,

potenciam entre os alunos um convívio saudável, bem como a partilha de trabalhos e de experiências;
-A investigação investida pela prática, desenvolvida por grande parte dos docentes/investigadores, capacita o

ensino de uma abordagem mais orientada para a natureza da disciplina de Design.

8.1.1. Strengths 
-A teaching faculty with full timetables (90% for doctorate teachers), who are academically active (with an

annual average of 2 communications at refereed international conferences). The teaching faculty is and have
differentiated training structured in 3 major areas of design development - strategy, identity and technology - led

by researchers and national and internationally recognized professionals;
-High degree of professionalism of both teaching and non-teaching staff associate with the course;

-A solid reputation, consolidated by years of 2nd cycle level education in the area Design and the level of
demand by students from other institutions;
-High quality of academic cooperation between faculty and students;

-Partnerships and agreements between organisations external ot UA, particulary within the commercial sector
(Auto-Ribeiro, Polisport, Vista Alegre), associations (Fund. Mão Amiga - Sever do Vouga), public administration

(C.M. Aveiro, Ílhavo, Montemor-o-velho), and social intervention (Sta. Casa da Misericórdia de Aveiro), which
provide learning and research opportunities, in addition to future employment;

-Close physical proximity between the various scientific fields and laboratories within the University of Aveiro
Campus, including the multidisciplinary initiatives of Art, Music and Technologies (DeCA);

-Formal or informal inclusion of Design teachers in international networks for education and research (MEDES
Master of European Design, Desis, Cumulus, EAD, ICDHS) and the consequent mobility of students and

teachers
-Design Education at the University is associated with strong scientific competence and dynamic business
relationships;

-A campus which is equipped with electronic platforms to support learning;
-The availability of three study cycles in the area of Design, with the possibility of progressing to doctoral level

studies;
-Involvement in knowledge transfer activities through participation in academic projects co-ordinated by UA

Research Centres: ID+, CETAC-M, INET-MD, Mec. Engineering, Materials and Industrial Management;
-The competence of the Course Committee, providing a system of easy reporting for students in order to solve

problems, clarify questions of clarification and defend their interests;
-The positive results achieved through the dissemination of the results of students’ projects, such as ‘And The

Winner Is’, and through the course’s presence at national events in schools and the promotion of talks given
abroad; 
-The existence of classrooms solely for master’s classes, allowing the students to continuously develop their

projects;
-The organisation of spatial proximity between the rooms used by the degree course students and the 1st and

2nd year master’s students, promoting a healthy contact and friendships as well as an opportunity to share
work and experience;

-The research invested in practice, developed mainly by teachers/researchers, allows for teaching to be
orientated towards the nature of the area.

8.1.2. Pontos fracos 

– Divulgação do curso junto de públicos-alvo nacionais e, principalmente, internacionais é prejudicada pela
inexistência da menção “Design” na denominação do departamento de acolhimento;

– Infraestruturas de alojamento inapropriadas para prática lectiva (designadamente ao nível das oficinas);
– Identificam-se quatro problemas que se cruzam e relacionam com a memória e divulgação do ciclo de

estudos: a) comunicação do curso junto do seu público-alvo realizada de forma insuficiente, inconsistente,
reativa e pouco dinâmica, carente de meios de divulgação informal das iniciativas realizadas no âmbito da

formação e investigação em Design, designadamente através das redes sociais; b) carência de sistema
eficiente de arquivo de projetos e exercícios, que permita manter funcionalmente acessível a memória do

curso; c) carente divulgação interna da produção científica em Design produzida pelos investigadores
residentes; d) parca visibilidade institucional de comunicação exterior da produção escolar que, para além do
“And The Winner Is”, da “Exposição anual de trabalhos dos 3 ciclos de Design” e do “Research day”, não se

registam outras iniciativas significativas;
– Descontinuidade no tecido discente no 1º ano do mestrado face à entrada de alunos de diferentes formações

com níveis de competência pouco adequados ao desenvolvimento de projecto com recurso ao desenho;
– A ausência de uma oferta de temas base para os estudantes formularem os seus projetos de dissertação dá

lugar à dispersão de temáticas e à inerente fragmentação, com consequências nefastas ao nível do reforço de
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linhas de investigação estruturantes.

– Número elevado de estudantes que não acabam a dissertação.

8.1.2. Weaknesses 
– Dissemination of the course amongst target audience national and, especially, international, is hindered due to

the omission of "Design" in the name of the host department.
– Infrastructures which are inappropriate, especially for workshops; 

– There are four issues relating to the dissemination of the study cycle:
i) communication with the target audience is insufficient, as social networks are not yet used to informally

disseminate initiatives in Design research and education;
ii) the course needs an efficient archiving system for projects and exercises:
iii) there is insufficient internal dissemination of design research conducted by resident researchers; 

iv) Institutional visibility and external communication the school’s production is very meagre - with the exception
of "And The Winner Is", the "Annual Exhibition of works from the 3 cycles of Design Education" and "Research

day" – there are no other significant initiatives.
– Discontinuity in the first year of the master’s programme, due to the arrival of new students with different

training and levels of competence.
– The lack of an offer of topics base for students formulate their dissertation projects gives rise to the

dispersion of themes and the inherent fragmentation, with harmful consequences for the strengthening of
structural lines of research.

– A high number of students do not complete their dissertations.

8.1.3. Oportunidades 
- Localização geográfica estratégica da cidade de Aveiro, na intercepção do eixo viário (A1) e caminho de ferro

norte / sul de ligação às duas principais cidades do país, com o eixo rodoviário poente / nascente, que liga o
litoral à Europa através de Espanha;

- Localização simbólica estratégica da cidade de Aveiro, reconhecida pela atraente qualidade de vida inerente à
sua pequena escala, elevada qualidade tecnológica e ambiental;

- Elevado potencial da oferta em língua portuguesa, junto de mercados com interessante capacidade
económica (oriundos de Angola e Brasil);
- Reconhecimento internacional da qualidade formativa por agências internacionais de validação (ranking das

melhores escolas europeias de design / revista italiana Domus) como factor de atração internacional de
estudantes;

- O crescente interesse público e reconhecimento administrativo europeu (como é o caso do H2020), pela
relevância da produção do design quando desenvolvido em simbiose com outras áreas interdisciplinares de

estudo e convergência científica;
- Historial de relacionamento bem sucedido com organizações locais, que auspiciam o desenvolvimento de

projetos reais no contexto letivo, nomeadamente dissertações em âmbito empresarial, potenciando
simultaneamente a entrada dos estudantes no mercado de trabalho;

- O reconhecimento da importância do contributo do Design para a inovação nas empresas e criação de valor,
patente na agenda da UE e já presente no discurso político e empresarial com a reindustrialização na agenda,
constitui uma oportunidade para a afirmação da disciplina, nomeadamente através de desenvolvimento de I&D;

-Procura de perfis de formação híbridos procurando combater dificuldades de integração no mercado de
trabalho pelo incremento de parcerias interdepartamentais, no sentido de se promover a realização de

projectos com equipas multidisciplinares e uma oferta diversificada de mestrados mais especializados (design
de Interação, museografia, Infografia, dinâmica, Branding, Food Design, Turismo);

- Incrementar a rede de parcerias protocoladas com outras instituições de ensino e investigação, dentro e fora
do país (programas de mobilidade), promotores da articulação de projetos multi e transdisciplinares;

- Participação no Doutoramento Europeu de Design, em processo de validação e negociação entre parceiros.

8.1.3. Opportunities 
- Strategic geographic location in the city of Aveiro, accessible via motorways and railways that connect the

two major cities in Portugal, plus a motorway which links the Western coast of the Iberian peninsula to Spain
and continental Europe;

-Strategic symbolic location in Aveiro, recognised for its attractive quality of life due to its relatively small
dimensions, in addition to its above average quality of technological and environmental assets;

- High potential within the lusosphere, together with markets of interesting economic capacity (particularly
Angola and Brazil);

- International recognition of the quality of education by international validation agencies (rankings in the best
schools for design/Italian journal, Domus), which attracts international students;
- Increasing public interest and European administrative recognition (as with Horizon 2020) for the relevance of

the production of design developed in symbiosis with other interdisciplinary areas of study and scientific
convergence; 
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- Successful relationship history with local organizations, which enhances the development of real projects
within the school context - including dissertations in the business sector – whilst aiding the entry of students to

the labour market;
- The recognition of the importance of the contribution of design for innovation in enterprises and the creation of

value, patent in the EU agenda and already present in the political and business discourse, as re-
industrialisation is an opportunity to reinforce the discipline, through R & D;

- The search for profiles with hybrid training in order to combat the difficulties of integration in the labour market
through increasing interdepartmental partnerships. This promotes the development of projects with

multidisciplinary teams and provides a wider choice of more specialized master's degrees (Interaction Design,
Museography, Dynamic Infographics, Branding, Food Design, Tourism);

- The increasing of the network of partnership protocols with other educational and research institutions, both in
Portugal and abroad (through mobility programmes), thus promoting trans-disciplinary and multi-disciplinary
projects;

- The participation in the European Doctorate of Design, currently in the process of validation and negotiation
between partners.

8.1.4. Constrangimentos 
- A atual conjuntura económica tem limitado, ou impedido, o investimento em recursos materiais e apropriação
de novos espaços (para oficinas, biblioteca de materiais ou renovação do parque informático);

- A oferta de cursos de Pós-Graduação em Design em universidades estrangeiras atraem um número
importante dos estudantes portugueses que saem das universidades onde se graduaram, apesar da oferta de

cursos em Portugal;
- Sobrecarga docente em tarefas administrativas;

- Desfasamento da preparação da procura discente, em relação à natureza da estrutura curricular, apoiada no
Desenho;

- Incapacidade financeira para a realização de atividades didáticas externas (como visitas de estudo dentro e
fora do país), hoje fundamentais para a plena formação intelectual e profissional.

8.1.4. Threats 

– The current economic climate has limited or prevented investment in material resources and the acquisition
of new spaces (for workshops, a materials library or the renovation of the computer equipment);

- Post-Graduate Design courses in foreign universities often attract a high number of portuguese students that
come out of the universities where they graduated, despite the existence of various courses in Portugal;

– Teaching staff are often overloaded with administrative work;
– Financial restrictions inhibit the realisation of external educational activites (such as study trips in Portugal

and abroad), which today are fundamental to academic and professional training.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Em sede de conselho de departamento (CD), os representantes da formação em design deverão propor a

alteração da denominação do Departamento de Comunicação e Arte, por forma a incluir o termo “Design”,
garantindo assim a necessária visibilidade para a formação em Design. 

9.1.1. Improvement measure 
The design representatives shall propose in the Department Council (DC) that the name of the Department of
Communication and Art, should include the term "Design" to ensure the visibility needed to Design courses.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta. 1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High. One year.

9.1.3. Indicadores de implementação 
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n/a

9.1.3. Implementation indicators 
n/a

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
A construção do novo edifício de extensão ao DeCA permitirá resolver a actual carência de espaços

adequados à leccionação, e resolver o que é porventura considerada como a principal falha da oferta formativa
em Design na UA: a inexistência de oficinas capazes.

9.1.1. Improvement measure 
Construction of the new extension building DeCA will address the current lack of adequate spaces for the
teaching, as well as what is regarded as the main flaw in Design training in UA: the lack of capable workshops.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta. Final de 2015.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High. End of 2015.

9.1.3. Indicadores de implementação 
A conclusão do edifício está prevista para o final do ano 2015.

9.1.3. Implementation indicators 
The completion of the building is scheduled for the end of 2015.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Criar um sistema e um protocolo que combine uma plataforma de arquivo (base de dados) e uma interface de
apresentação online desse arquivo, por forma a possibilitar e facilitar recolha e documentação sistemática dos

trabalhos de alunos, da produção cientifica dos docentes, e da atividade extracurricular relevante do ciclo de

estudos.
Este processo deverá também tirar partido do potencial das redes sociais, permitindo documentar a evolução

dos projectos e enviando de forma ágil para os canais eleitos (ex Facebook, Youtube) a informação selecionada

de forma concertada pelos 3 ciclos de estudos em Design. Portanto, este sistema deverá ser multimodal e tem

como principal missão assistir à criação participativa (articulando docentes e alunos) de uma memória (com
base na documentação do processo de trabalho e seleção dos trabalhos dos alunos a destacar), bem como da

produção científica dos docentes. Este modelo deve garantir simultaneamente o arquivo e memória do curso,

assim como uma montra on-line que tem como grande objetivo a captação de novos alunos.

9.1.1. Improvement measure 

Create a system and protocol that combines a platform archive (database) and an online display interface of

this file, in order to allow and facilitate systematic collection and documentation of the work of students, the

scientific production of teachers, and activity extracurricular relevant to this course.
This process should also harness the potential of social networks, allowing documenting the progress of

projects and sending expeditiously to elect channels (eg Facebook, Youtube) the information selected in

consultation between the three study cycles in Design. Therefore, this system should be multimodal and its

main task is to assist participatory creation (articulating teachers and students) of a memory (based on the
work process documentation and selection of student work to highlight) and the scientific production of

teachers. This model should ensure both the file and memory of the course, as well as an online storefront that

has as major goal to attract new students.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
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Média. 1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium. One Year.

9.1.3. Indicadores de implementação 

A participação dos docentes no sistema de recolha, arquivo e divulgação dos trabalhos, assim como o volume

de acessos e comentários análise estatisticas dade visualização das plataformas de divulgação.

9.1.3. Implementation indicators 

The participation of teachers in the collection system, archiving and dissemination of the work, as well as the

volume of hits and comments ity analysis statistics visualization of dissemination platforms.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Os futuros editais de acesso ao mestrado deverão ter novos critérios de selecção, mais definidos e adequados

à formação em design na UA, tentando criar uma maior uniformidade de perfis entre os alunos formados em

Design na UA e os licenciados de outras instituições e/ou áreas de formação.

9.1.1. Improvement measure 

The future edictal to master access should have criteria for selection more defined and more appropriate to the

training in design at the UA, trying to reduce the gap and create a more uniform profile among graduates in
Design at the UA and graduates of other institutions and / or instruction areas.

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

Alta. A inciar no ano letivo de 2015/2016

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High. Starting in the Academic Year 2015/2016

9.1.3. Indicadores de implementação 
Só depois da definição dos critérios, respectiva publicação e subsequente seleccção de alunos, se poderá

avaliar se os alunos são melhor preparados.

9.1.3. Implementation indicators 

The evaluation whether students are more prepared will possible only after the definition of the criteria,
publication and subsequent a selection of students.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Os temas de investigação e projectos subsequentes deverão ser propostos a partir da organização da Unidade
de Investigação em Laboratórios.

A actual estrutura do ID+ prevê a existência de grupos, liderados por investigadores doutorados. Pretende-se,

com esta organização, reforçar linhas de investigação, associando alunos de doutoramento e mestrado aos

projectos a decorrer, bem como criar sinergias entre os elementos do grupo e entre os vários grupos.

9.1.1. Improvement measure 

The research topics and subsequent projects should be proposed from the organization's Research Unit

Laboratories. The current structure of + ID provides for groups, led by PhD researchers. It is intended, with this
organization, strengthen lines of research by bringing students of doctoral and master levels to the projects in

progress, and create synergies between the group members and between the various groups.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
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Média. Próximo ano letivo

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium. Next Academic Year

9.1.3. Indicadores de implementação 

Cada grupo deverá monitorizar a qualidade de participação dos seus alunos em função da resposta às

propostas apresentadas, desempenho, envolvimento, capacidade de trabalho em equipa e de gestão do seu
processo individual. A implementaçao desta medida dependerá da avaliação da evolução dos trabalhos e

funcionamento do novo modelo de organização.

9.1.3. Implementation indicators 
Each group should monitor the quality of participation of their students according to the response to the

proposals, performance, involvement, teamwork capacity and management of its own case. The

implementation of this measure will depend on the assessment of the progress of work and efficiency of the

new organizational model.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

A necessária reorganização dos temas dos alunos no âmbito dos laboratório do ID+ dará lugar a grupos de

trabalho. Este trabalho em equipa, com projectos complementares e criação de sinergias, diminuirá a natural
dificuldade de alguns estudantes em prosseguir as suas dissertações isoladamente. Está também a ser criada

uma estrutura de base para as dissertações e projectos, com objectivos definidos, número de páginas

alocadas e cronograma, por forma a permitir aos alunos e orientadores uma melhor percepção sobre a

evolução do trabalho, evitando a desmotivação.

9.1.1. Improvement measure 

The necessary reorganization of the research themes within the ID+’s labs will result in working groups. This

teamwork, with additional projects and creation of synergies, will reduce the natural difficulty of some students
to pursue their dissertations alone. It is also being created a basic structure for dissertations and projects, with

defined objectives, number of pages allocated and schedule – in order to allow students and supervisors a

better insight into the progress of work, avoiding demotivation.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Media. Próximo ano letivo.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium. Next Academic Year.

9.1.3. Indicadores de implementação 

ratio de alunos inscritos e alunos que concluem o seu mestrado.

9.1.3. Implementation indicators 
ratio of students enrolled and students completing their masters.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

<sem resposta>
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10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

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

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Design

10.1.2.1. Study programme:
Design

10.1.2.2. Grau:

Mestre

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

<sem resposta>

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

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

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Design

10.2.1. Study programme:
Design

10.2.2. Grau:

Mestre

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

<sem resposta>

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

<sem resposta>
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:

<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:

<no answer>

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

curricular

<sem resposta>

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

<no answer>

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

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

<sem resposta>

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

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

<sem resposta>


