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ACEF/1819/0210742 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1213/10742

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar com condições

 
1.3. Data da decisão.

 2014-05-19

 

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

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

 2._SinteseMedidasMelhoriaPTEN.pdf
 

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

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Sim

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

 Alteraram-se as Unidades Curriculares (UCs) oferecidas na opção III do MEAI. No plano de estudos anterior eram oferecidas
"Electrónica IV" ou "Sistemas de Controlo II". Passou a oferecer-se "Sistemas de Instrumentação Electrónica" ou "Controlo Digital".
Esta alteração resulta do facto de as duas primeiras UCs terem deixado de ser lecionadas pelo Departamento de Eletrónica,
Telecomunicações e Informática (DETI), sendo as novas UCs aquelas que em termos de conteúdos programáticos mais se
aproximavam das UCS que eram inicialmente oferecidas e que, concomitantemente, mais se adequam ao percurso formativo do
MEAI. 

  
Opção III - anterior

 - Electrónica IV
 - Sistemas de Controlo II

  
Opção III - actual

 - Sistemas de Instrumentação Electrónica
 - Controlo Digital

  
Cada uma das novas UCs tem apenas 6 ECTS em vez dos 8 ECTS de cada uma das anteriores. Por isso, optou-se por aumentar os
ECTS da UC – Projeto em Engenharia de Automação (PEA) de 10 para 12 ECTS, à imagem do que já acontece noutra UC de projeto do
MEAI, mantendo-se assim os ECTS totais das áreas científicas de ELE/EMEC, e aumentando as horas de contacto com os
estudantes de forma a potenciar o apoio ao desenvolvimento dos projetos em PEA. 

  
O pedido de registo desta alteração ao plano de estudos já foi apresentado à DGES, prevendo-se que a respectiva aprovação e
publicação em Diário da República ocorra antes de a CAE analisar este ACEF.

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

 The Curricular Units (UCs) offered in Option III of MEAI were modified. The previous study plan offered "Electronics IV" or "Control
Systems II", while the current one offers "Electronic Instrumentation Systems" or "Digital Control". This change results from the fact
that the UCs being replaced have ceased to be taught by DETI. The technical contents of the UCs that replaced the previous ones are
the ones that best match the requirements of the MEAI program, as they cover, to large extent, the same topics of the UCs that
ceased to be offered.
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Option III (previous)

 - Electronics IV
 - Control Systems II 

 
Option III (current)

 - Electronic Instrumentation Systems
 - Digital Control

  
Each of the new UCs has only 6 ECTS instead of the 8 ECTS of each of the original ones. Therefore, it was decided to increase the
ECTS of the UC “Project in Automation Engineering” (PEA) from 10 to 12 ECTS, in the same line of what already happens in another
MEAI project UC, thus maintaining the total ECTS of ELE/EMEC scientific areas, and increasing contact hours with students in order
to boost the support for the development of projects in PEA.

  
The application for registration of this change in the study plan has already been submitted to the DGES and it is expected that its
approval and publication in the “Diário da República” will occur before the CAE analyzes this ACEF.

 

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

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

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

 Universidade De Aveiro
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1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

 Universidade De Aveiro

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

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Engenharia de Automação Industrial

 
1.3. Study programme.

 Industrial Automation Engineering

 
1.4. Grau.

 Mestre

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

 1.5._DRAviso14016-2015.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Engenharia Mecânica; Electrotecnia

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Mechanical Engineering; Electrotechnics

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

 523

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

 na

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

 n/a

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

 120

 
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):

 2 anos lectivos / 4 semestres

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

 2 curricular years / 4 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 25

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

 40 vagas.
  

O aumento do número de vagas deve-se em parte ao novo enquadramento criado pelo DL n.º 65/2018. Actualmente os estudantes do
MEAI são, quase exclusivamente, captados externamente ao DETI/DEM, dado que o número de estudantes que mudam de curso
após a conclusão do 3º ano dos respectivos MIs é residual. O desmembramento dos MIs altera esta realidade, colocando o MEAI em
igualdade face aos outros eventuais mestrados que venham a ser oferecidos pelo DETI/DEM, alargando assim significativamente a
base de recrutamento interna.

 Acresce que DETI e DEM reconhecem um elevado valor estratégico ao MEAI no actual contexto sócio-económico. Há uma notória
carência, a nível local, nacional e europeu, de técnicos superiores na área de automação. A crescente digitalização do tecido
produtivo, que se evidencia e.g. pela emergência de paradigmas como a Indústria 4.0, fará aumentar ainda mais a procura destes tipo
profissionais, exigindo um correspondente aumento da capacidade formativa.

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

 40 students.
 The proposal to increase the numerus clausus results, partially, from the new reality created by DL No. 65/2018. Currently, students

that apply to MEAI come almost entirely from licenciatura programs not ministered at DETI/DEM. The number of DETI/DEM students
that change program after the conclusion of the 3rd year of the respective IMs is residual. The dismemberment of IMs alters this
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reality, placing MEAI at the same level as the other masters that shall be offered by the DETI/DEM, thus significantly extending the
internal recruitment base.

 In addition, DETI/DEM recognize a high strategic value to MEAI in the current socio-economic context. There is a deficit of qualified
manpower in the automation engineering area at local, national and European level. The increasing digitalization of production
systems, resulting e.g. from the emergence of paradigms such as Industry 4.0, will increase the demand, requiring a corresponding
increase in the installed education capacity.

 
 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 As condições de acesso ao MEAI são definidas através de um critério de número de ECTS mínimo em áreas relevantes, que tem de
ser cumprido pela formação prévia do candidato.

  
A formulação adotada é a seguinte:

 Podem candidatar-se ao MEAI os titulares de uma licenciatura na área das Engenharias Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrónica ou
afim (180 ECTS) ou formação equivalente, cujo currículo cumpra o número mínimo de ECTS seguinte:

 - 80 ECTS numa ou em ambas as componentes de base do curso (Eletrotecnia e Engenharia Mecânica ou equivalente);
 - 36 ECTS no total das unidades curriculares nas áreas de Matemática e Física.

  
Nas formações não organizadas em ECTS, será feito a equivalência a ECTS a partir da carga

 horária reportada.
 

 
1.11. Specific entry requirements.

 The access conditions to MEAI are defined by a criterion of minimum number of ECTS in relevant areas, which must be fulfilled by the
previous education of the candidates.

  
The adopted formulation is as follows:

 Can apply to MEAI holders of a degree in the field of Electrotechnical, Mechanical, Mechatronics or related Engineering (180 ECTS) or
equivalent training, whose curriculum fulfills the following minimum number of ECTS:

 - 80 ECTS in one or both of the basic components of the course (Electrotechnics and Mechanical Engineering or equivalent);
 - 36 ECTS in the total of the curricular units in the areas of Mathematics and Physics.

  
For courses non-organized according with the ECTS system, the reported workload is converted to ECTS.

 
 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 n/a

 
1.12.1. If other, specify:

 n/a

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 [PT] O ciclo de estudos é ministrado essencialmente no Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática e no
Departamento de Engenharia Mecânica, ambos da Universidade de Aveiro

 --
 [EN] The cycle of studies is mostly taught at the Department of Electronics, Telecommunications and Informatics and at the

Department of Mechanical Engineering, both of the University of Aveiro
 

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

 1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf
 1.15. Observações.

 O Mestrado em Engenharia de Automação Industrial (MEAI) da Universidade de Aveiro (UA) foi submetido, em 2013, ao processo de
acreditação pela A3ES, pelo processo ACEF/1213/10742. Desse processo, resultou a acreditação deste curso pelo prazo de um ano,
em decisão publicada a 9/06/2014 (http://a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/engenharia-de-automacao-industrial-0).

 Foi apresentado em Maio de 2015 um relatório de follow-up, dando conhecimento à A3ES das medidas tomadas com vista ao
cumprimento das condições fixadas no ato de acreditação.

 Na resposta ao relatório de follow-up, a A3ES considerou encontrarem-se cumpridas as condições da acreditação condicional por
um ano e o Conselho de Administração, em reunião de 23 de junho de 2015, acreditou o ciclo de estudos por seis anos.

 
 
1.15. Observations.

 The Masters in Industrial Automation Engineering (MEAI) of the University of Aveiro (UA) was submitted to the A3ES accreditation
process in 2013 under ACEF / 1213/10742. This process resulted in the accreditation of this course for a period of one year, in a
decision published on 06/09/2014 (http://a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/engenharia-de-automacao-industrial-0).

 A follow-up report was presented in May 2015, informing the A3ES of the measures taken to meet the conditions set out in the
accreditation act.

 In response to the follow-up report, the A3ES considered that the conditions of conditional accreditation were met for one year and the
Board of Directors, at its meeting on June 23, 2015, accredited the MEAI Master program for six years.
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2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de
doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

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

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

 Not applicable

 

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

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

ECTS Mínimos
Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações
/
Observations

Engenharia Mecânica / Mechanical Engineering EMEC 18 12
Electrotecnia / Electrotechnics ELE 6 6
Eng. Mecânica*Electrotecnia / Mechanical Eng.*Electrotechnics Eng. EMEC/ELE 66 0
Informática*Eng. Gest. Indust.*Gestão*Eletrotécnia*Eng. Mecânica /
Informatics*Industrial Manag. Eng.*Management*Electrotechnics*Mechanical
Eng.

I/EGI/GES/ELE/EMEC 0 6

Qualquer área/Any area QAC 0 6
(5 Items)  90 30  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 Há um conjunto de mecanismos instituídos que visam garantir a adequação das metodologias empregues. Cada UC tem associada
uma ficha que, entre outros aspectos, explicita os objectivos de aprendizagem e respectivas metodologias, as quais são assim do
conhecimento dos discentes. Complementarmente, o SGQ inclui um conjunto de indicadores respeitantes às metodologia e
actividades e sua adequação aos objectivos de formação, permitindo assim auscultar os estudantes sobre este tema.
Representantes de alunos são também envolvidos formalmente na análise do funcionamento de cada UC e do curso. Todos estes
mecanismos são aplicados semestralmente, permitindo a avaliação e acompanhamento regular do funcionamento do curso, bem
como a introdução dos eventuais ajustes.

 A avaliação de cada UC prevê, preferencialmente, diversos momentos de avaliação distribuídos ao longo de cada semestre,
permitindo a docentes e discentes acompanhar e ajustar regularmente o processo de ensino-aprendizagem.

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

 A set of mechanisms have been established to ensure the adequacy of the methodologies employed. Each CU has an associated
standard record that, among other aspects, defines the learning objectives and respective methodologies, which are thus known by
the students. In addition, UA’s Quality System (SGQ) includes a set of indicators regarding the teaching methodology and activities
and their adequacy to the training objectives, thus allowing students to have entire knowledge on this subject. Student
representatives are also formally involved in the analysis of the functioning of each UC and course. All these mechanisms are applied
every six months, allowing for the regular evaluation and monitoring of the course, thus supporting the introduction of eventual
adjustments.

 CUs include, preferably, several evaluation moments distributed throughout the semester, allowing teachers and students to perceive
and adjust regularly the teaching-learning process.

 
2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
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A Universidade de Aveiro possui um sistema de garantia de qualidade que, entre muitos outros indicadores, recolhe a estimativa dos
estudantes relativamente ao esforço, em ECTS, despendidos em cada unidade curricular. Esses dados são tratados estatisticamente
e disponibilizados ao corpo docente, permitindo assim ajustar em cada edição os conteúdos, metodologias e/ou actividades
desenvolvidas em cada UC.

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

 The University of Aveiro has a quality assurance system (SGQ) that, among many other indicators, collects the students' estimate of
the effort, in ECTS, spent in each curricular unit. These data are treated statistically and made available to the faculty, allowing to
adjust in each edition the contents, methodologies and/or activities developed in each CU.

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

 Todas as UCs contemplam actividades de cariz teórico-prático, laboratorial ou de projecto, sempre definidas em função dos
objectivos de aprendizagem e com um peso relevante na avaliação do aluno. Esta abordagem permite perceber, de forma objectiva,
se os objectivos de aprendizagem pretendidos são ou não atingidos.

 Complementarmente, o SGQ inclui também indicadores importantes, sendo de destacar um item que endereça a articulação entre as
actividades desenvolvidas na UC e as competências adquiridas anteriormente. Esta componente permite uma avaliação, a jusante,
do grau de cumprimento dos objectivos de aprendizagem. Esta análise é efectuada em sede de comissão e direcção de curso,
criando assim uma malha de feedback. Quando são detectados desvios relevantes, essa informação é comunicada aos regentes das
UCs a montante, com a indicação das áreas específicas em que os objectivos de aprendizagem não foram cumpridos.

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

 All UCs include theoretical-practical, laboratory or project activities, always defined according to the learning objectives and with a
relevant weight in the student's evaluation. This approach allows one to objectively perceive whether or not the intended learning
objectives are achieved.

 In addition, the SGQ also includes important relevant indicators, one of them addressing precisely the articulation between the
activities developed in the curricular unit and the competences previously acquired. This component allows an downstream
assessment of the degree of achievement of the learning objectives. This analysis is done at the level of program commission and
management, thus creating a feedback loop. Whenever relevant deviations are diagnosed, this information is communicated to the
course coordinators of upstream CUs, indicating the specific areas in which the learning objectives were not met, thus allowing the
detection of flaws in the learning and evaluation process.

 
 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O principal objetivo do MEAI é o de proporcionar formação técnica avançada no âmbito dos sistemas automáticos de aplicação

industrial, integrando de forma articulada duas grandes áreas da Engenharia, a Electrotecnia e a Mecânica. Nestas condições, a
formação de base dos alunos é necessariamente heterogénea. Por forma a colmatar o impacto desta diversidade de bases
formativas, o curso contempla UCs específicas, nomeadamente a UC de “Seminário em Automação Industrial”, bem como uma
oferta integrada de opções em diversas áreas científicas, visando possibilitar percursos curriculares individualizados que
complementem a formação de base de cada aluno, possibilitando assim a obtenção de uma base comum de conhecimento. 

 Há ainda a registar uma elevada carga na área de sobreposição EMEC/ELE, que corresponde a 64 ECTS, que dá o devido peso à
formação que cruza os dois pilares da Automação Industrial: a Eng. Mecânica e a Eletrónica.

 A estrutura curricular contempla ainda opções em áreas complementares (Engenharia de Gestão Industrial, Gestão e Informática),
para além de uma opção livre, visando permitir ao aluno formação avançada em áreas específicas do seu interesse.

 
 
2.4 Observations.

 MEAI's main objective is to provide advanced technical training within the scope of automation systems’ applications, integrating in
an articulated way two major areas of Engineering, Electrical and Mechanical Engineering. Under these conditions, the basic training
of students is necessarily heterogeneous. In order to cope with the impact of this diversity of basic competences, the course includes
specific CUs, namely the "Seminar on Industrial Automation", as well as an integrated offer of options in various scientific areas,
aiming to enable individualized curricular pathways that complement the training of each student, thus enabling the achievement of a
common knowledge base.

 There is also an high workload in the overlapping area of   EMEC/ELE, corresponding to 64 ECTS, that gives the proper weight to the
teaching that crosses the two pillars of Industrial Automation: Eng. Mechanics and Electronics.

 The curricular structure also includes options in complementary areas (Industrial Management Engineering, Management and
Informatics), as well as a free option, in order to allow the student’s advanced training in specific areas of interest.

 
 

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Director de Curso/ Program Director: Paulo Bacelar Reis Pedreiras
 Vice-Director de Curso/ Program Vice-Director: Miguel Armando Riem de Oliveira 

 
 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
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3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Alfredo Manuel Balacó
de Morais

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha

submetida

Anibal Manuel de Oliveira
Duarte

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Electrical Engineering Sciences 100.00 Ficha
submetida

António Gil D'Orey de
Andrade Campos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia Mecânica 100.00 Ficha
submetida

António Manuel de
Amaral Monteiro Ramos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha

submetida
António Manuel de
Bastos Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha

submetida
António Manuel Godinho
Completo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha

submetida
Bárbara Filipa Casqueira
Coelho Gabriel

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 30.00 Ficha

submetida
Carlos Alberto Moura
Relvas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha

submetida
César Miguel Almeida
Vasques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 60.00 Ficha

submetida

Duncan Paul Fagg Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Chemistry 100.00 Ficha

submetida
Filipe Miguel Teixeira
Pereira da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
João Alexandre Dias de
Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha

submetida

João Carlos Oliveira
Matias

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia da Produção 100.00 Ficha
submetida

João Pedro Estima de
Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Eng. Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Jorge Augusto
Fernandes Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha

submetida
José Paulo Oliveira
Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia mecânica 100.00 Ficha

submetida
Marco Paulo Soares dos
Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 30.00 Ficha

submetida
Miguel Armando Riem de
Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Engenharia

Mecânica 100.00 Ficha
submetida

Miguel da Silva Oliveira Assistente ou
equivalente Mestre Mestrado Integrado em Engenharia

Eletrotecnica e de Computadores 50.00 Ficha
submetida

Paulo Bacelar Reis
Pedreiras

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Pedro Miguel Ferreira de
Sá Couto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
Pedro Nicolau Faria da
Fonseca

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Eng. Electrotécnica / Eng. Informática 100.00 Ficha

submetida

Telmo Reis Cunha Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Valter Filipe Miranda
Castelão da Silva

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

Abílio Manuel Ribeiro
Borges

Assistente ou
equivalente Licenciado

Título de
especialista (DL
206/2009)

Eng Electrotécnica 50.00 Ficha
submetida

Alexandre Manuel
Moutela Nunes da Mota

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia electrotécnica electrónica

e informática 100.00 Ficha
submetida

Fernando José Neto da
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia Mecânica 100.00 Ficha
submetida

Manuel Augusto Tavares
Raposo de Oliveira

Assistente ou
equivalente Licenciado Engenharia Electrónica e

Telecomunicações 50.00 Ficha
submetida

Nelson Amadeu Dias
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha

submetida
Vítor Manuel Ferreira dos
Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
     2670  

<sem resposta>
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3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 30

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 26.7

 

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in
the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff
w ith a full time link to the institution: 24 89.887640449438

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff
holding a PhD (FTE): 25.2 94.38202247191

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de
estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 22.2 83.14606741573 26.7

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, w ith w ell recognised experience and
professional capacity in the fundamental areas of the study programme

1 3.7453183520599 26.7

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff number
in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for
over 3 years

24.5 91.760299625468 26.7

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) /
FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 26.7

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

17 pessoas, tempo integral, distribuídas pelas seguintes funções:
 - Coordenação: 2

 - Apoio administrativo e logístico: 8
 - Apoio a aulas e actividades laboratoriais: 7
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4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 

17 full-time employees, with the following responsibilities:
 - Coordination: 2

 - Administrative and logistics: 8
 - Class and lab support: 7

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

Mestre - 2
 Licenciatura - 7

 Bacharelato - 1
 Ensino Secundário - 6

 Escola Industrial - 1
 

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

Masters - 2
 Licenciatura - 7

 Bachelors - 1
 Secondary School - 6

 Industrial School - 1
 

 

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
35

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 100
Feminino / Female 0

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

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

1º ano curricular 20
2º ano curricular 15
 35

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25
N.º de candidatos / No. of candidates 28 49 41
N.º de colocados / No. of accepted candidates 21 24 22
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 14 19 18
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 11 11.4 11.7

Nota média de entrada / Average entrance mark 12.8 13.6 14.1
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A maioria dos alunos que ingressam no Mestrado em Engenharia de Automação Industrial denotam formação prévia em cursos
híbridos que formam ambas as áreas das Engenharias Mecânica e Electrotécnica. No entanto, existe ainda um número significativo
de alunos que tem como formação base apenas uma daquelas áreas, Engenharia Mecânica (20%) e Engenharia Eletrotécnica (30%). 

  
No que concerne ao grau (ou número de anos) da formação anterior com que os estudantes chegam ao MEAI, existem estudantes
que ingressam no MEAI com cursos de Engenharia obtidos em 5 anos curriculares, outros com o grau de Licenciado e outros ainda
com o grau de Bacharel. Esta disparidade de nível de formação, parece ser a maior causa de heterogeneidade entre os alunos do
MEAI.

  
A fim de colmatar eventuais impactos negativos originados pela diversidade de perfis à entrada, acima referida, foram tomadas
diversas medidas, as quais incluem UCs de seminário e projecto, que permitem uma individualização da formação, bem como a
criação de turmas específicas para alunos do MEAI em UCs partilhadas com outros cursos.

 
 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

Most of the students that enter the Master's Degree in Industrial Automation Engineering have previous training in hybrid courses that
include both the areas of Mechanical Engineering and Electrical Engineering. However, there are still a significant number of students
that have base education in only one of those areas, Mechanical Engineering (20%) and Electrical Engineering (30%).

  
Regarding the degree (or number of years) of the previous training that students have when arrive at the MEAI, there are students
who enter the MEAI with Engineering courses obtained in 5 curricular years, others with licenciatura degree and others with Bachelor
degree. This disparity in education level seems to be the major cause of heterogeneity among MEAI students.

  
In order to address possible negative impacts caused by the diversity of entry profiles above mentioned, several actions were taken,
including seminar and project CUs, which allow the individualization of training, as well as the creation of specific classes for MEAI
students in UCs shared with other courses.

 

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 6 6 6
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 4 3 5
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 2 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 1 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não aplicável

 
6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD
programmes). 

Not applicable

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

Baseado no Sistema certificado de Garantia de Qualidade do ensino na Universidade de Aveiro, pode-se constatar que a taxa de
aprovação nas UCs das diferentes áreas científicas é elevada e semelhante. A taxa de aprovação dos alunos que realizam as provas
de avaliação é de 89%, e a taxa de aprovação dos alunos inscritos (nem todos se submetem a avaliação) é de 70%.

  
O número relativamente elevado de alunos que não se submetem a avaliação explica-se pelo facto de muitos deles serem
trabalhadores-estudantes, o que condiciona a sua disponibilidade. Esta situação leva a que, em alguns casos, estes desistam de
frequentar parte das UCs durante o semestre. 

  

 
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
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According with the Certified System of Quality Assurance of teaching at the University of Aveiro, it can be seen that the approval rate
in the CUs of different scientific areas is high and similar. The approval rate of the students who take the evaluation tests is 89%, and
the approval rate of the enrolled students (not all of them undergo evaluation) is 70%.

  
The relatively high number of students who do not undergo evaluation is explained by the fact that many of them are employed, which
constraints their availability. This situation makes them, in some cases, to give up attending part of the UCs during the semester.

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com
indicação do ano e fonte de informação). 

Fonte DGEEC: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/
 Cobre de 2009 a 2016, indicando 27 diplomados .
 Não há registo de nenhum desempregado.

  
Sistema de indicadores da UA, https://indicadores.ua.pt 

 Triénios 2009-2011 e 2012-2014
 Cobre 10 diplomados, com uma amostra de 5

 Não há registo de nenhum desempregado.
 

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

Source DGEEC: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/
 Covers 2009 to 2016, indicating 27 graduates.

 There is no record of anyone unemployed.
  

System of indicators of the UA, https://indicadores.ua.pt
 Triennials 2009-2011 and 2012-2014

 Covers 10 graduates, with a sample of 5
 There is no record of anyone unemployed.

 
 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

De acordo com todos os indicadores disponíveis, os Mestres em Engenharia de Automação Industrial têm plena empregabilidade.
 Para além dos indicadores estatísticos indicados no ponto anterior, tal situação pode ser constatada também no contacto directo

com os ex-alunos, e através dos inúmeros pedidos que as empresas têm feito à Direcção de Curso do MEAI no sentido de divulgar
ofertas de emprego nesta área. Algumas delas já têm Mestres em Automação Industrial nos seus quadros e pretendem contratar
novos colaboradores com o mesmo tipo de formação, o que é um excelente indicador.

 
 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

According with all sources, the Masters in Industrial Automation Engineering has full employability.
 In addition to the statistical records identified on the previous point of this form, there are several other indications that confirm this

scenario, such as in direct contact with the alumni, and through the numerous requests that companies have made to the MEAI
Course Directorate in order to publicize job offers in this area. Some of them already have Masters in Industrial Automation in their
staff and intend to hire new employees with this type of trayning, which is an excellent indicator.

 
 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

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

Observações / Observations

Instituto de Telecomunicações Excelente /
Excellent

Universidade
de Aveiro 5 Nada a registar / No remarks

Research Unit on Competitiveness,
Governance and Public Policies
(GOVCOPP)

Excelente /
Excellent

Universidade
de Aveiro 1 Nada a registar / No remarks

Centro de tecnologia mecânica e
automação (TEMA) Bom / Good Universidade

de Aveiro 13 Nada a registar / No remarks

Center of Research and Development in
Mathematics and Applications (CIDMA)

Muito bom / Very
good

Universidade
de Aveiro 1 Nada a registar / No remarks

Instituto de Engenharia Eletrónica e
Informática de Aveiro (IEETA) Bom / Good Universidade

de Aveiro 4 Nada a registar / No remarks

Centre for Risks and Construction
Sustainability - RISCO Bom / Good Universidade

de Aveiro 1 Nada a registar / No remarks

COMEGI - Centro de Investigação em
Organizações, Mercados e Gestão
Industrial

Sem avaliação /
No evaluation

Universidade
Lusíada 1

UI recente, ainda não avaliada pela
FCT / New  UI, not yet evaluated by
FCT
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Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/208552b2-f9b3-7d22-d302-5bf298429804
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/208552b2-f9b3-7d22-d302-5bf298429804
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s)

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

Muitos dos docentes da UA/MEAI participam regularmente em projectos de II&D nas áreas científicas da mecânica, electrotecnia e
informática. Estes projectos são de âmbitos diverso, desde projectos europeus de grande escala, a projectos de âmbito nacional e
local (17 projectos, 3 dos quais europeus e 12 com financiamento P2020, com um montante total financiado superior a 43 milhões de
Euros e financiamento da UA superior a 7 milhões de Euros). Há também diversos contratos de consultoria e prestação de serviços a
empresas, a nível local e nacional, de forma institucionalizada, em que a UA surge como parceiro. Em muitos casos a celebração de
contratos é recorrente, envolvendo empresas industriais com elevado peso económico a nível local e nacional, que operam em
mercados altamente competitivos (e.g. Bosch Termotecnologia, Renault CACIA, Yazaki Saltano), evidenciando o reconhecimento do
valor dos serviços de cariz tecnológico prestados pela UA e, consequentemente, o seu forte impacto no desenvolvimento local,
regional e nacional.

 A Universidade de Aveiro integra na sua estrutura orgânica diversas unidades de investigação, organizadas em torno de áreas
científicas e especificamente vocacionadas para actividades de investigação, inovação e desenvolvimento, enquadrando e
institucionalizando as actividades de desenvolvimento tecnológico e a interface com empresas, acima referidas. Há também a
realçar a existência de uma unidade orgânica (UATEC) que tem por fim promover, coordenar e mediar as acções de transferência de
tecnologia e de conhecimento geradas na Universidade de Aveiro.

 Há ainda a registar diversas outras actividades, envolvendo docentes da UA/MEAI, que têm impacto relevante no desenvolvimento
regional e nacional. Entre estas, destaca-se a realização de actividades de formação avançada. Esta prática também se encontra
institucionalizada, tendo a UA criado estruturas (e.g. UNAVE e UNEFOC) especificamente dedicadas a fomentar este tipo de interface
com a sociedade, o que evidencia a existência de uma estratégia institucional delineada com este intuito.

 Realça-se também a presença sistemática da UA, e consequentemente dos seus docentes, em diversas iniciativas de interface com
a sociedade e a indústria, como por exemplo plataformas e clusters tecnológicos, em que participam entidades da área da
governação, associações industriais, empresas e outras entidades relevantes. Esta participação, de cariz institucional, é facilitadora
do desenvolvimento de iniciativas conjuntas com agentes relevantes da sociedade, contribuindo assim para a transferência de
conhecimento e, por esta via, para o consequente impacto da UA no desenvolvimento tecnológico e económico do tecido industrial.

 Finalmente, muitos dos docentes da UA/MEAI estão envolvidos na orientação de doutoramentos, formando assim quadros altamente
qualificados, essenciais para empresas operando em mercados abertos e tecnologicamente competitivos, onde a inovação
desempenha um papel crucial.

 
 
6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific
area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the
cultural, sports or artistic activity. 

A significant number of UA/MEAI faculty members participate regularly in research, innovation and development projects in the
scientific areas of mechanics, electrotechnology and computer science. These projects range from large-scale European projects to
national and local ones. There are also several consulting and service contracts with companies, at local and national level (17
projects, 3 european and 12 with P2020 funding, with a total budget of more than 43 million Euros and a UA budget of more than 7
million Euros). This usually occurs in an institutionalized way, i.e. where the UA is a partner. In many cases, contracts are recurrent,
involving industrial companies with high economic weight at local and national level, operating in highly competitive markets (e.g.
Bosch Termotecnologia, Renault CACIA, Yazaki Saltano), evidencing the recognition of the value of the technological development
services provided by the UA and, consequently, its strong impact on local, regional and national development.

 The University of Aveiro integrates into its organizational structure several research units, organized around scientific areas and
specifically geared to research, innovation and development activities, integrating and institutionalizing the activities related with the
technological development, as well as the interface with companies mentioned above. There is also an organic unit of UA (UATEC)
which aims to promote, coordinate and mediate the transfer of technology and knowledge generated at the University of Aveiro.

 There are also a number of other activities, involving UA/MEAI teachers, which have a relevant impact on regional and national
development. Among these, it is worth highlighting the the case of advanced training activities. This practice is also institutionalized,
and the UA has created structures (e.g. UNAVE and UNEFOC) specifically dedicated to fostering this kind of interface with society,
which evidences the existence of an institutional strategy outlined for this purpose.

 It also deserves a remark the systematic presence of the UA, and consequently its faculty, in various initiatives of interface with
society and industry, such as platforms and technological clusters, in which are present entities from the area of   governance,
industrial associations, companies, among others. This institutional participation facilitates the development of joint initiatives with
relevant agents of society, thus contributing to the transfer of knowledge and, in this way, to the consequent impact of the UA on the
technological and economic development of the industry.

 Finally, many UA/MEAI faculty are involved in the supervision of doctoral students, thus training highly qualified staff, essential for
companies operating in open and technologically competitive markets, where innovation plays a crucial role.

 
 
6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo,
quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Uma parte substancial das actividade científicas e tecnológicas realizada pelos docentes da UA/MEAI encontram-se enquadradas
em projectos de II&D. Muitos destes projectos abrangem componentes relevantes de automação, ascendendo os montantes globais
de financiamento a vários milhões de Euros. 

 O espaço disponível não permite uma descrição exaustiva pelo que, pela sua importância e relevância para o ciclo de estudos, se
destacam os seguintes projectos actualmente em curso (designação/budget total/budget UA - valores aproximados):

 - SGH – Smart Green Homes (POCI-01-0247-FEDER-007678), ~18.8ME, ~3ME;
 - PRODUTECH SIF – Soluções para a Indústria do Futuro(POCI-01-0247-FEDER-024541)/~7.8ME/407,045 €;

 - Tooling4G – Advanced Tools for Smart Manufacturing (POCI-01-0247-FEDER-024516)/~7.7ME, ~114kE
 - FAMASI – Sustainable and intelligent manufacturing by machining (POCI-01-0145-FEDER-031556, ~208kE, ~208kE

 - i-M2S 4.0 – In-Mould Monitoring System 4.0 (POCI-01-0247-FEDER-024241)/ ~522lE/ 131kE

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/208552b2-f9b3-7d22-d302-5bf298429804
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/208552b2-f9b3-7d22-d302-5bf298429804
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6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when
applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

Most of the scientific and technological activities carried out by UA/MEAI faculty are supported by II&D funded projects, many of them
including Industrial Automation activities, with a global funding that amounts to several million Euros.

 The available space does not allow an exhaustive description so, a few projects ongoing projects have been selected, using as criteria
its importance and relevance to the study cycle. The information below is organized in the form of designation/total budget/budget UA,
approximate values):

 - SGH – Smart Green Homes (POCI-01-0247-FEDER-007678), ~18.8ME, ~3ME;
 - PRODUTECH SIF – Soluções para a Indústria do Futuro(POCI-01-0247-FEDER-024541)/~7.8ME/407,045 €;

 - Tooling4G – Advanced Tools for Smart Manufacturing (POCI-01-0247-FEDER-024516)/~7.7ME, ~114kE
 - FAMASI – Sustainable and intelligent manufacturing by machining (POCI-01-0145-FEDER-031556, ~208kE, ~208kE

 - i-M2S 4.0 – In-Mould Monitoring System 4.0 (POCI-01-0247-FEDER-024241)/ ~522lE/ 131kE
 

 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 29.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 28.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2.8
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 0

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Não existiram, no período em análise, docentes em regime de mobilidade. No ano letivo 18/19 há um docente nesta situação. Será
necessário tempo para confirmar se se trata de uma situação pontual ou de uma tendência sustentada, mas deve notar-se que a
Reitoria da UA tem efectuado diligências para estimular a mobilidade docente, esperando-se que no futuro surjam resultados desta
aposta.

  
A mobilidade dos estudantes nativos do MEAI para fora é também reduzida, facto explicável por muitos destes serem trabalhadores
estudantes, sem disponibilidade para se deslocarem ao estrangeiro durante longos períodos de tempo.

  
Já o número de estudantes estrangeiros no MEAI é muito animador. O curso tem cerca de 30% de alunos estrangeiros, e um elevado
número de estudantes ERASMUS que escolhem a UA, e particularmente unidades curriculares pertencentes ao MEAI. Estes
números atestam a capacidade do curso para atrair estudantes estrangeiros, seja em regime completo ou parcial, por UCs isoladas.

  

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

There were no teachers in mobility during the period under analysis. In the year 2018/2019 there is a teacher in mobility. It will take
time to assess whether this is a one-off situation or a sustained trend, but it should be remarked that the UA Rectory has taken steps
to encourage the mobility of faculty, and it is therefore expected that these indicators shall improve significantly in the near future.

  
The mobility of native MEAI students is also reduced. This is explained by the fact that many MEAI students are employed and thus
are not available to travel abroad for long periods of time.

  
Meanwhile, the number of foreign students interested in MEAI is very encouraging. The course has about 30% of foreign students, and
a large number of ERASMUS students who choose the UA and particularly curricular units belonging to the MEAI. These figures attest
the ability of the course to attract foreign students, whether to the program as a whole or by taking isolated CUs.

 
 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não há informação adicional de relevo

 
6.4. Eventual additional information on results.

 No relevant information to add

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
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7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções

7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento

facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

 
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

 https://www.ua.pt/sigq/page/22105
 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia

da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._RelCurso_9163_2017_2018.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/208552b2-f9b3-7d22-d302-5bf298429804/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Curso ligado a dois departamentos de Engenharia (DETI e DEM) com reconhecida qualidade nas áreas da formação e investigação

 - Universidade com reconhecida capacidade de ligação ao meio social e empresarial, quer a nível local quer nacional
 - Estrutura curricular com diversas possibilidades de interação com empresas industriais (Projecto em Engenharia de Automação e

P/D/E)
 

 
8.1.1. Strengths 

- Course linked to two Engineering departments (DETI and DEM) with recognized quality in their areas of education and research
 - University with recognized ability to connect to the society and industry, both at regional and national level

 - Curricular structure with several possibilities of interaction with industrial companies (“Project in Automation Engineering” and
“P/D/E”)

  

 
8.1.2. Pontos fracos 

- Dificuldade em lidar com formação muito diversa dos alunos à entrada
 - Número reduzido de alunos a concluir o curso no tempo previsto

 - Número de alunos que abandonam o curso antes da conclusão
  

 
8.1.2. Weaknesses 

- Difficulty in dealing with highly heterogeneous students’ background upon entry on the program
 - Reduced number of students completing the program in two years

 - Number of students dropping the program before completion
  

 
8.1.3. Oportunidades 

- Inserção numa região com forte actividade industrial
 - Emergência de conceitos como Indústria 4.0, IoT Industrial, … que reforçam a ligação entre automação e tecnologias da informação

 - Tema do curso apelativo para estudantes estrangeiros / capacidade de captação de alunos estrangeiros
 - Carência de técnicos superiores especializados no domínio da Automação Industrial a nível nacional, regional e europeu 

 - Reduzida oferta específica concorrente para a área da Automação Industrial (MEAI é a única formação de 2.º ciclo no sistema
universitário público com a designação “Automação”; http://www.dgeec.mec.pt/np4/171/ )

 - Alteração do regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior (Decreto-Lei n.º 65/2018) implica o fim dos Mestrados
Integrados, o que aumenta significativamente o número de possíveis candidatos ao curso.

 
 
8.1.3. Opportunities 

- Insertion in a region with strong industrial activity
 - Emergency of concepts like Industry 4.0, IoT Industrial, ... that reinforce the connection between automation and information

technologies
 - Program theme appealing for foreign students; capacity of attracting foreign students

 - Lack of technical staff in the field of Industrial Automation at national, regional and European level
 - Reduced educational offer on the specific area of   Industrial Automation (MEAI is the only training of 2nd cycle in the public university

system with the designation "Automation"; http://www.dgeec.mec.pt/np4/171/)
 - Modification of the legal regime of higher education degrees and diplomas (DL no. 65/2018) implies the end of Integrated Masters in

the areas of Electrical and Mechanical engineering, which significantly increases the number of possible candidates for the MEAI
program.

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

- Reduzido conhecimento do curso pelos potenciais empregadores
 - Inexistência de oferta lectiva para estudantes-trabalhadores pode levar que estes alunos escolham outros cursos com esta oferta

 - Reorganização da oferta formativa de outras universidades, potenciada pela saída do DL 65/2018 e consequente reorganização dos
Mestrados Integrados, pode fazer surgir cursos de 2.º ciclo concorrentes com o MEAI

 
 
8.1.4. Threats 

- Reduced awareness of the MEAI program on the market
 - Inexistence of teaching offer for employed student may lead these students to choose other courses with this offer

 - Reorganization of the education programs offered by other universities, boosted by the publication of DL 65/2018, and consequent
reorganization of the Integrated Masters, can give rise to 2nd cycle courses concurrent with MEAI

 
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1 - Dificuldade em lidar com formação muito diversa dos alunos à entrada

 Algumas ações já têm vindo a ser implementadas, nomeadamente: 
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- Apoio especial aos alunos do MEAI nas aulas de Electrónica
 - Criação de uma turma específica para os alunos do MEAI (Electrónica IV)

  
2 - Número reduzido de alunos a concluir o curso no tempo previsto

 Identificar as UCs com maior índice de reprovações e/ou desistências
 Para cada uma destas UCs determinar a(s) causa(s) do insuficiente aproveitamento/elevado número de desistências e tomar

medidas correctivas. Alguns indicadores preliminares apontam para a necessidade de adoptar medidas de apoio individualizadas,
que poderão ser enquadradas, por exemplo, nas orientações tutoriais.

  
 
3 - Número de alunos que abandonam o curso antes da conclusão

 Identificar a(s) causa(s) raiz do elevado número de desistências e tomar acções correctivas. Alguns indicadores preliminares
apontam a falta de aproveitamento e a dificuldade em conciliar o trabalho com os estudos como causas principais deste problema.
Assim, as medidas a adoptar poderão passar por apoio individualizado e ajustes ao horário lectivo. 

  
 
 

 
8.2.1. Improvement measure 

1 - Difficulty in dealing with very heterogeneous background of students upon entry
 Some actions have already been implemented, namely:

 - Special support for MEAI students in Electronics classes
 - Creation of a specific class for MEAI students (Electronics IV)

  
2 - Reduced number of students completing course in due course

 Identify UCs with the highest number of disapprovals and/or withdrawals
 For each of these UCs determine the cause (s) of insufficient approval rate/high number of dropouts and take corrective actions.

Some preliminary indicators point to the need to adopt individualized support measures, which could be provided, for example, in the
scope of tutorial sessions.

  
3 - Number of students dropping out before completion

 Identify the root cause (s) of the high number of dropouts and take corrective actions. Some preliminary indicators point the high level
of disapprovals and the difficulty in reconciling work with studies as the main causes of this problem. Thus, the measures to be
adopted may be individualized support and adjustments to school hours.

  

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

1 - Alta, um ano lectivo
 2 - Alta, um ano lectivo para o diagnóstico. Tempo de implementação das medidas correctivas dependente da natureza do(s)

problema(s)
 3 - Alta, um ano lectivo para o diagnóstico. Tempo de implementação das medidas correctivas dependente da natureza do(s)

problema(s)
  

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

1 - High, one academic year
 2 - High, one academic year for diagnosis. Time of implementation of corrective measures depending on the nature of the problem (s)

 3 - High, one academic year for the diagnosis. Time of implementation of corrective measures depending on the nature of the problem
(s)

 
 
8.1.3. Indicadores de implementação 

1 - 
 - Sucesso escolar 1: % de aprovações nos alunos do MEAI que frequentam as cadeiras específicas de ELE ou MEC

 - Sucesso escolar 2: % de desistências nas cadeiras específicas de ELE ou MEC
  

2 -
 - % de conclusões no ano previsto = número de conclusões no ano N / número de admissões no ano N-1.

 - % de conclusões em 3 anos = número de conclusões no ano N / número de admissões no ano N-2.
 - Sucesso escolar 3: Número total de ECTS de UCs com aprovação/Número total de ECTS inscritos sobre todos os alunos do curso

  
3 - 

 - Sucesso escolar 3: Número total de ECTS de UCs com aprovação/Número total de ECTS inscritos sobre todos os alunos do curso
 - % de alunos que transita de um ano para o ano seguinte=1-Dropout

  
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

1 - 
 - School Success 1:% of approvals in MEAI students attending the specific ELE or MEC courses

 - School success 2:% of dropouts in the specific ELE or MEC courses
  

2 -
 - % of conclusions in 2 years = number of conclusions in year N / number of admissions in year N-1.

 - % of conclusions in 3 years = number of conclusions in year N / number of admissions in year N-2.
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- School success 3: Total number of ECTS of UCs with approval / Total number of ECTS enrolled by all students of the program
  

3 - 
 - School success 3: Total number of ECTS of UCs with approval / Total number of ECTS enrolled by all students of the program

 - % of students moving from one year to the next year = 1-Dropout
  

 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

<no answer>

 

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

9.3. Plano de estudos

9.4. Fichas de Unidade Curricular

9.5. Fichas curriculares de docente


