
ACEF/2021/0410832 — 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/1415/0410832

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-05-11

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._Secção 1 (2 Síntese).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.
 Esta alteração consistiu apenas na introdução do Russo, como 3.ª língua (a 2.ª é o Alemão, o Espanhol ou o Francês),

para além do Chinês, do Árabe e do Português. A introdução do Russo consubstanciou-se na oferta da opção de mais
3 percursos, como com o Chinês, o Árabe e o Português, designadamente Inglês, Alemão e Russo; Inglês, Espanhol e
Russo; e Inglês Francês e Russo.

 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 This change consisted only in the introduction of Russian pathway, as 3rd language (the 2nd is German, Spanish or

French), besides Chinese, Arabic and Portuguese. The introduction of Russian consisted in offering the option of 3
more pathways, as with Chinese, Arabic and Portuguese, namely English, German and Russian; English, Spanish and
Russian; and English, French and Russian.

 

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Houve obras de requalificação na parte exterior do edifício do DLC, designadamente substituição de janelas, portas e

revestimento exterior das paredes com capoto e respetiva pintura, que implicaram uma melhoria substancial das

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454


condições térmicas e do aproveitamento energético no interior do departamento. 
Foram criadas 2 salas de trabalho para alunos de doutoramento.
Foi adaptada uma sala para refeições (fechada durante a pandemia), onde os alunos podem aquecer e consumir os
alimentos que trazem de casa.
A sala de leitura foi bastante melhorada, através de uma disposição de móveis mais adequada à realização de
trabalhos de grupo e da disponibilização de um número mais elevado de livros.
Foi inaugurado (2018) o espaço «Viver a UA», no Campus Santiago, destinado ao reforço da qualidade de vida e do
bem-estar dos estudantes e em que se conjugam 3 valências: de estudo, aberto 24 horas (UA24), de convívio e de
socialização, e de acolhimento e apoio à comunidade internacional na UA (UAI).

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
There have been renovation works on the outside of the DLC building, namely the replacement of windows, doors, and
covering the façade with capoto siding (insulation system) and painting, which have led to a substantial improvement
in thermal conditions and energy efficiency inside the department. 
Two study rooms were allocated to PhD students.
A room was converted into a dining room (but closed down during the pandemic), where students can warm up and
consume the meals they bring from home.
The reading room was also greatly improved, through a better arrangement of furniture for group work and the
availability of a larger number of books.
The "Viver a UA" (Living the UA) space was inaugurated (2018) on the Santiago Campus, aimed at enhancing the
quality of life and well-being of students through the combination of three functions: a 24-hour study space (UA24), a
space for meeting and socialisation, and a space for welcoming and supporting the international community at the UA
(UAI).

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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foram substancialmente alargadas as parcerias com empresas nacionais ou sedeadas em Portugal que operam em
mercados estrangeiros, designadamente, entre outras, Preh Portugal, Tromilux, Nauta Solutions, Beyondleaves, Lda.,
SMF - Ramos & Ramos-Importação e Exportação, Lda., Funceramics – Atelier Cerâmico, Prio Energy S.A., Mitjavila
S.A., Sword Health, Guialmi – Empresa de Móveis Metálicos, S.A.; FHC – Farmacêutica, Larusdesign, Love Ceramic
Tiles, Ludefer, S.A., Hannaik - Energy and Water Solutions, Grupo Érre, Polipromotion S.A., Eurocast Portugal S.A. e
Dextra Consulting - Consultoria de Gestão, Lda.
No âmbito do Programa Erasmus+, foram ainda estabelecidas novas parcerias para a realização de Estágios
Curriculares, designadamente com a empresa alemã Mylily. Bio-Periodeprodukte e com a Uniwersytet Wroclawski (em
Wroclaw, Polónia). O MLRE beneficia ainda dos novos parcerias do DLC com instituições de Ensino Superior
europeias e com a Associação de Universidades de Língua Portuguesa.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The partnerships with national companies or headquartered in Portugal operating in foreign markets were substantially
extended, namely, among others, Preh Portugal, Tromilux, Nauta Solutions, Beyondleaves, Lda., SMF - Ramos &
Ramos-Import and Export, Lda., Funceramics - Atelier Cerâmico, Prio Energy S.A., Mitjavila S.A., Sword Health, Guialmi
- Empresa de Móveis Metálicos, S.A.; FHC - Farmacêutica, Larusdesign, Love Ceramic Tiles, Ludefer, S.A., Hannaik -
Energy and Water Solutions, Grupo Érre, Polipromotion S.A., Eurocast Portugal S.A. and Dextra Consulting -
Consultoria de Gestão, Lda.
Within the context of the Erasmus+ Program, new partnerships were also established for Curricular Internships,
namely with the German company Mylily. Bio-Periodeprodukte and Uniwersytet Wroclawski (in Wroclaw, Poland).
MLRE also benefits from the new DLC partnerships with European higher education institutions and the Association of
Portuguese Speaking Universities.

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Criação de um Grupo de Apoio de Ensino à Distância, cuja atividade foi substancialmente intensificada aquando o 1.º
confinamento, devido à pandemia. Este grupo deu um apoio extraordinário e célere a todo o processo de
ensino/aprendizagem, principalmente através da resolução de problemas decorrentes da utilização do programa
Zoom, bem como através da constante atualização da plataforma Moodle de acordo com as necessidades específicas
de cada UC, a fim de facilitar o diálogo com os alunos, a realização de testes online, a criação de «fora», etc.;

- disponibilização de ações de formação de índole vária, incluindo no âmbito do ensino à distância através do
Programa de Formação e Atualização Pedagógica e das Jornadas de Inovação Pedagógica;

- criação do Núcleo de Ensino e Aprendizagem, da iniciativa Docência + e do incentivo a Projetos de Inovação
Pedagógica.



Para mais informação sobre as ações de apoio ao processo de ensino/aprendizagem, vd.
https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Creation of a Distance Learning Support Group, whose activity was substantially intensified during the 1st
confinement, due to the pandemic in March of 2020. This group gave an extraordinary and expeditious support to the
entire long distance teaching/learning process, mainly through the resolution of various problems due to the increase
in the use of the Zoom program, as well as through the ongoing updating of the Moodle platform in compliance with
the specific needs of each CU, so as to facilitate communication with the students, administering online testing, the
creation from the "outside", etc;
- launching several training instruction initiatives, including long distance learning through the Pedagogical Training
and Updating Program and the Pedagogical Innovation Seminars;
- creation of the Teaching and Learning Nucleus, the Teaching + initiative, and the incentive to Pedagogical Innovation
Projects.
For additional information, see https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica.

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Em relação às questões colocadas neste ponto, há a sublinhar dois aspetos importantes:

- o significativo aumento de parcerias com empresas portuguesas ou sedeadas em Portugal com relações
internacionais, no âmbito da realização dos Estágios Curriculares (vd. «supra» 4.2.1.);

- um significativo aumento de orientações em conjunto, por docentes do DLC e do DEGEIT, de Relatórios de Estágios,
de Dissertações e de Projetos, o que tem contribuído para uma intensificação da qualidade científica dos trabalhos
finais apresentados no âmbito desta UC.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Concerning the questions raised on this point, there are two important aspects to bear in mind: 

- the significant increase in partnerships with Portuguese companies or companies headquartered in Portugal with
international relations, within the scope of the Curricular Internships (see above 4.2.1.);

- a significant increase in joint supervision by both DLC and DEGEIT faculty members of Internship Reports,
Dissertations and Projects.

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Línguas e Relações Empresariais

1.3. Study programme.
Languages and Business Relations

1.4. Grau.
Mestre

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



1.5._Plano de Estudos - Diário da República.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

Línguas, Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
Languages, Management

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

222

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

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 years

1.10. Número máximo de admissões.
45

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Not applicable.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se os detentores de grau de licenciado ou equivalente legal em Línguas e/ou Gestão e/ou
Tecnologias da Comunicação. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Línguas e/ou Gestão e/ou
Tecnologias da Comunicação conferido na sequência de um 1.o ciclo de estudos, organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo. Os titulares de um grau académico
superior estrangeiro em Línguas e/ou Gestão e/ou Tecnologias da Comunicação que seja reconhecido como
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico e estatutariamente competente da Universidade
de Aveiro (UA). O Conselho Científico da UA pode admitir, sob proposta da Direção do Ciclo de Estudos, candidatos
que não satisfaçam as condições referidas, mas cujo currículo escolar, científico ou profissional demonstre adequada
preparação para a frequência do curso de Mestrado em apreço.

1.11. Specific entry requirements.
Candidates who are holders of a degree or legal equivalent in Languages and / or Management and / or Communication
Technologies are eligible. Holders of a foreign academic degree in Languages and / or Management and / or
Communication Technologies conferred, following a 1st cycle of studies organized according to the principles of the
Bologna Process by a State that follows this process; holders of a foreign academic degree in Languages and / or
Management and / or Communication Technologies that are recognized as meeting the objectives of the degree by the
competent scientific body. The Scientific Council of the University of Aveiro may accept candidates, following a
proposal, brought forward by the Director of the Master’s, who do not meet the conditions described in the previous
points but whose curriculum vitae and/or academic, scientific or professional qualifications demonstrate adequate
preparation for the frequency of the Master’s.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


1.12.1. Se outro, especifique:
Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
A maioria das UC é ministrada no Departamento de Línguas e Culturas e no Depart. de Economia e Gestão e
Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro. No âmbito deste ciclo de estudos, são igualmente oferecidas UC
afetas aos Departamentos de Comunicação e Arte (designadamente Multimédia Editorial e Multimédia para a Relações
Empresariais) e de Ciências Sociais, Políticas e do Território (nomeadamente Relações Político-Culturais).
A unidade curricular que encerra o plano de estudos, que envolve a elaboração de um Relatório de Estágio, de um
Projecto ou de uma Dissertação, é desenvolvida, numa empresa ou instituição (Estágio) ou em clausura (Disssertação
e Projecto), embora a sua realização implique deslocações periódicas com vista à realização de reuniões com
Orientadores internos e externos. 

Departments of Languages and Cultures, of Economics, Management and Industrial Engineering, of Communication
and Art and of Social and Political Sciences, and Territory.

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

1.14._Reg. creditação & experiência.pdf
1.15. Observações.

1.15. Observations.

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):
percurso Inglês, Alemão e Árabe English, German and Arabic pathway
percurso Inglês, Alemão e Chinês English, German and Chinese pathway
percurso Inglês, Alemão e Português English, German and Portuguese pathway
percurso Inglês, Espanhol e Árabe English, Spanish and Arabic pathway
percurso Inglês, Espanhol e Chinês English, Spanish and Chinese pathway
percurso Inglês, Espanhol e Português English, Spanish and Portuguese pathway
percurso Inglês, Francês e Árabe English, French and Arabic pathway
percurso Inglês, Francês e Chinês English, French and Chinese pathway
percurso Inglês, Francês e Português English, French and Portuguese pathway
percurso Inglês, Alemão e Russo English, German and Russian pathway
percurso Inglês, Espanhol e Russo English, Spanish and Russian pathway
percurso Inglês, Francês e Russo English, French and Russian pathway

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

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Alemão e Árabe

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Percurso Inglês, Alemão e Árabe

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 English, German and Arabic pathway

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Alemão e Chinês

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Percurso Inglês, Alemão e Chinês

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 English, German and Chinese pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Alemão e Português

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Percurso Inglês, Alemão e Português

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 English, German and Portuguese pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Socias CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Espanhol e Árabe

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



Percurso Inglês, Espanhol e Árabe

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, Spanish and Arabic pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Espanhol e Chinês

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso Inglês, Espanhol e Chinês

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, Spanish and Chinese pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Espanhol e Português

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso Inglês, Espanhol e Português

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, Spanish and Portuguese pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  



2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Francês e Árabe

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso Inglês, Francês e Árabe

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, French and Arabic pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Francês e Chinês

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso Inglês, Francês e Chinês

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, French and Chinese pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Francês e Português

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso Inglês, Francês e Português

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, French and Portuguese pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0



(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Alemão e Russo

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso Inglês, Alemão e Russo

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, German and Russian pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Espanhol e Russo

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso Inglês, Espanhol e Russo

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, Spanish and Russian pathway

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

Línguas L 78 0
Gestão GES 0 24
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

2.2. Estrutura Curricular - Percurso Inglês, Francês e Russo

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso Inglês, Francês e Russo

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
English, French and Russian pathway

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

Línguas L 78 0
GES GES 0 24



Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 0 8

Ciências Sociais CS 6 0
Estudos Culturais EC 4 0
(5 Items)  88 32  

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.

Os docentes responsáveis pelas UC são obrigados a preencher os respetivos «dossiers» pedagógicos,
disponibilizados no PACO, antes do início de cada semestre. 
Os programas são previamente enviados à direção de curso, que tem a função de verificar a relativa adequabilidade
dos objetivos definidos às respetivas metologias de ensino e aprendizagem.
Nas primeiras aulas, os docentes apresentam detalhadamente os programas das UC que lecionam (logo
disponibilizados no Moodle), respondendo às questões levantadas pelos alunos. 
Os representantes dos alunos têm a incumbência não só de participar à Comissão de Curso, em qualquer altura do
semestre, eventuais disfuncionalidades, mas também de propor alternativas no sentido de resolver ou mitigar
qualquer problema. 
O próprio Sistema de Garantia de Qualidade da UA (SGQ), através dos inquéritos pedagógicos, permite aos alunos
participarem ativamente na reflexão em torno da questão em apreço.

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.

Each member of the teaching staff is responsible for his/her CU and is obliged to fill in the respective pedagogical
dossier, available on PACO, before the beginning of each semester. The syllabi are sent beforehand to the course
direction, whose role is to verify their adequacy to the goals set forth and in line with respective teaching and learning
methods.
In the initial classes, each professor discusses, detailedly, the program of his/her CU with students (also available on
Moodle), while answering the questions raised by the students. 
The students’ representatives are responsible for reporting to the Course Commission, at any time during the
semester, any dysfunctionalities that may arise, but also to propose alternatives in order to solve or mitigate any
problem. 
The Quality Assurance System of the UA (SGQ), through the pedagogical surveys, allows the students to participate
actively in reflecting upon the issue at stake. 

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

Os questionários aos estudantes, feitos no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), contêm perguntas
sobre a perceção que estes têm da carga média de trabalho e da sua correspondência aos ECTS atribuídos a cada UC.
Nestes últimos dois anos, tem havido uma progressiva aproximação entre estes dois fatores. Admite-se que isto se
deva não só a uma real adequação da carga de trabalho exigida por parte dos docentes, mas também a um
entendimento mais afinado daquilo que constitui «carga de trabalho» por parte dos estudantes, que têm vindo a tomar
em consideração o montante do esforço a despender para alcançar os objetivos das diversas UC.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The questionnaires for the students, made under the Quality Assurance System (SGQ), containing questions about the
perception they have of the average work load and its correspondence to the ECTS assigned to each curricular unit. In
the last two years there has been a gradual approach between these two factors. This may be due to a real adjustment
by the teacher of the workload required but it is also due to a more refined understanding of what constitutes "work
load" on the part of students, who have been taking into consideration all the effort they have to apply in order to attain
the objectives of the several CU.

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

Os representantes dos estudantes na Comissão de Curso do MLRE têm colaborado decisivamente na avaliação do
funcionamento das UC, reportando à Direção de Curso o seu parecer sobre se a avaliação da aprendizagem é
consentânea com os objetivos definidos para cada UC. Nos dois últimos anos letivos, não foram apontados pelos
estudantes disfuncionalidades dignas de registo neste aspeto. Na verdade, a Direção do MLRE tem vindo a debruçar-
se desde há alguns anos sobre a melhor forma de articular os regimes de avaliação entre as várias UC, tendo em
consideração as especificidades das mesmas e os diversos Departamentos envolvidos na lecionação do curso. Uma
outra forma de verificar se a avaliação da aprendizagem é feita em função dos objetivos de aprendizagem definidos
para cada UC é a consulta pela Comissão de Curso dos relatórios de discência semestrais que constam do Sistema de
Garantia de Qualidade.



2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The student representatives of the MLRE Course Directorate have been deeply engaged in assessing the functioning of
the curricular units, reporting back to the Course Director with information regarding whether the learning outcomes
comply with the objectives set forth for each CU. In the previous two academic years, students have not expressed any
relevant anomalies/complaints worthy of notice. In fact, for a few years, the MLRE Course Directorate has been taking
into consideration the best means to articulate the assessment criteria among the various CU, while taking into
account their specificities and the Departments involved in teaching students enrolled in this degree program. Another
way of ascertaining whether the learning outcomes are achieved in accordance with the objectives outlined for each
CU can be obtained through the Course Directorate's consultation of students' semestral reports recorded in the
Quality Assurance System.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 A UA foi a primeira instituição de Ensino Superior em Portugal a identificar a necessidade de formação em Línguas e

Relações Empresariais e a criar uma Licenciatura e o MLRE (2007). O MLRE continua a apostar numa formação «banda
larga», que implica um conhecimento aprofundado de diversas Línguas e Culturas, bem como a aquisição de
competências em Gestão, Marketing, Economia e Multimédia. A articulação entre as UC das áreas de Gestão e de
Línguas tem sido alvo de constante reflexão em reuniões periódicas com docentes e discentes. 

 
Tem vindo a ser particularmente aprofundada no âmbito de orientações conjuntas, por docentes do DLC e do DEGEIT,
dos trabalhos finais ligados à UC Dissertação/Estágio/Projeto. O perfil formativo multidisciplinar e os objetivos do
curso articulam-se com as atuais necessidades num mundo de trabalho cada vez mais multilingue e competitivo, em
que a polivalência de competências é cada vez mais valorizada.

 
Os alunos têm participado nas diversas reuniões convocadas pela direção do curso e mantêm amiúde com esta
contactos por via do correio electrónico, com o objetivo de colaborar na ponderação dos resultados do SGQ, nas
propostas de melhoria, na procura de soluções para problemas, na gestão dos Estágios Curriculares, etc.

 
De facto, o SGQ tem-se revelado um valioso instrumento de trabalho na identificação de disfuncionalidades nas UC,
designadamente de práticas e metodologias de ensino e de avaliação a aperfeiçoar. As plataformas PACO e Moodle
têm igualmente desempenhado um papel fundamental quer no apoio à lecionação, quer na tomada de consciência das
especificidades da estrutura curricular e das metodologias de ensino e aprendizagem ligadas às diversas UC.

 

2.4 Observations.
 The UA was the first institution of Higher Education in Portugal to realize the need for training in Languages and

Business Relations and to first launch an undergraduate degree, followed by a graduate degree, the MLRE, in 2007.
MLRE continues to enhance "broadband" training, which implies a proficient knowledge of several Languages and
Cultures, as well as the acquisition of skills in Management, Marketing, Economics and Multimedia. The articulation
between the CUs in the areas of Management and Languages has been at the core of reflection, substantiated by
regular, ongoing meetings with instructors and students. 

 
This articulation has been particularly deepened within the scope of joint supervision, by DLC and DEGEIT professors,
namely concerning the Dissertation/Internship/Project CU. The multidisciplinary instructional profile and the objectives
of this course are in accordance with the current needs of a competitive labor market, which is more and more
multilingual, competitive, and where a plethora of skills is also highly appreciated. 

 
Students have participated in the various meetings scheduled by the Course Comission and stay in touch with it via e-
mail, with the aim of collaborating in the evaluation of the SGQ results, namely in improvement proposal suggestions,
in the search for solutions to problems, as well as in the management of the Curricular Internships, etc.

 
In fact, the QMS has proven to be a valuable working tool in screening any dysfunctionalities in the CUs, namely
teaching and evaluation practices and methodologies in need of improvement. The PACO and Moodle platforms have
also played a key role in assisting both the teaching and awareness of the specificities of the curriculum structure, as
well as in the teaching and learning methodologies intrinsic to the CUs themselves. 

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.
 Ana Maria Martins Pinhão Ramalheira (Diretora) - Professora Auxiliar (DLC).

 
Reinaldo Francisco da Silva (Vice-Diretor) - Professor Auxiliar com Agregação (DLC).

Andreia Tatiana Vitória (Vogal) - Professora Auxiliar (DEGEIT).



3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Abdelilah Suisse Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Educação - Didáctica e

Desenvolvimento Curricular 100.00 Ficha
submetida

Ana Alexandra da Costa
Dias

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologias da Saúde -

Especialização - Decisão Política 100.00 Ficha
submetida

Andreia Tatiana Vitória
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Programa Doutoral em Engenharia e
Gestão Industrial 80.00 Ficha

submetida

Ana Maria Martins
Pinhão Ramalheira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura Alemã 100.00 Ficha

submetida

Anthony David Barker
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Cultura, especialidade Cultura
Inglesa 100.00 Ficha

submetida

Ana Isabel Dias Daniel Investigador Doutor Química 100.00 Ficha
submetida

Cláudia Pires Ribua Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Programa Doutoral em Marketing e
Estratégia 60.00 Ficha

submetida

Daniel Ferreira Polónia
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 80.00 Ficha
submetida

Francisco José Fidalgo
Enríquez

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Cultura Alemana, Italiana,

Portuguesa y Francesa 100.00 Ficha
submetida

Gillian Grace Owen
Moreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Cultura 100.00 Ficha

submetida
Carlos Manuel Ferreira
Morais

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura 100.00 Ficha

submetida

José Manuel de Araújo
Magano

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Gestão de Empresas 50.00 Ficha
submetida

José Manuel Rodrigues
Nunes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Programa Doutoral em Informação e
Comunicação em Plataformas
Digitais-UA/UP

100.00 Ficha
submetida

Katrin Herget Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Tradução 100 Ficha

submetida
Helena Cristina Rocha
Figueiredo Pereira
Marques Nobre

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Empresariais 100.00 Ficha

submetida

Kenneth David Callahan
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Cultura, especialidade Cultura
Inglesa 100.00 Ficha

submetida

Manuel Luís Au-Yong
Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Industrial e Gestão 100.00 Ficha

submetida
Margaret da Costa
Seabra Gomes

Leitor ou
equivalente Mestre Estudos Culturais 100.00 Ficha

submetida
Maria João Lopes
Antunes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologia da

Comunicação 100.00 Ficha
submetida

Maria Teresa Costa
Gomes Roberto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Linguística 100.00 Ficha

submetida
Maria Teresa Murcho
Alegre

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida
Maria Fernanda Amaro
de Matos Brasete

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura 100.00 Ficha

submetida

Noemí Pérez Pérez Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didática de Línguas 100.00 Ficha

submetida

Mariana Topete de
Oliveira Pita

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Gestão (Marketing e Negócios
Internacionais) 50.00 Ficha

submetida

Ran Mai Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Linguística 100.00 Ficha

submetida
Reinaldo Francisco da
Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura (Agregação) 100.00 Ficha

submetida
Rosa Lídia Torres do
Couto Coimbra e Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Linguística 100.00 Ficha

submetida

Sara Margarida Alpendre
Diogo

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Programa Doutoral em Estudos em
Ensino Superior 30.00 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/d0190280-be93-c69d-f739-60199515ff3f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/b3b349da-3e73-3fee-d9ff-60199544c30c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/10af5fc3-96b1-30a0-1e27-601995d778ea
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/ab6f6289-325a-aed6-7bd6-601995dac93c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/b3fc7cd6-fc7e-10a6-eaff-601995e2db1b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/4feb7c42-1689-f1bd-8879-6019953c003e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/16c744c5-6757-6b59-9c1e-601995ddd36e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/ab6eaf0d-78ed-b7b6-a6a5-6019950c4077
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/957b44a2-bc1e-2e89-98a3-601995a6218a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/ef086486-2af9-ef8f-ab44-601995ac227f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/ac5cc2e9-5c28-5d92-9336-6019959fe357
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/4f91a80d-6147-69da-334c-6019951228c3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/1ce3cbe3-6399-537f-e1ef-601995f690f7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/b11748ee-ffd8-a747-1412-601995492dea
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/53df25fe-a470-1ee1-2099-601995f9857b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/9fa4002e-a39e-e76b-c5e3-6019952bf047
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/b59e9d08-63ab-8efc-fa1b-601995632dfd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/9910ccbe-9366-dd95-b1ba-6019953d2d24
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/207bb5d8-0189-5a6d-d2a6-601995750c60
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/c7c0ed84-27b3-d86e-7a60-6019958a743e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/99ed6f45-9e0d-9ecf-0755-601995fa2d7d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/1a9fe43a-bfef-3a52-cf4c-60199589c36a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/b8e3e138-6149-d08a-10cd-601995c98add
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/6f5c4095-93f8-bce6-16a2-601995259eb3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/136a56d1-8ca0-f797-d2e8-60199591efb7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/b4483e60-c6c5-9d27-5b7a-601995bb7fc2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/19ef0832-597e-db83-e06f-6019957525ca
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/dd0f68d7-ed64-1ad3-bb86-601995bb5899


Otília da Conceição Pires
Martins

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Literatura, especialidade Literatura
Francesa

100.00 Ficha
submetida

Silvina Maria Vagos
Santana

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha
submetida

Vera Lúcia da Silva
Carlos

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Gestão 60.00 Ficha
submetida

     2810  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 31

3.4.1.2. Número total de ETI.
 28.1

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 with a full time link to the institution: 23 81.850533807829

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): 26.1 92.88256227758

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

20 71.174377224199 28.1

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

3 10.67615658363 28.1

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/9918feb9-fe5f-ef44-6a21-6019956b1d24
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/3be6af25-447a-c8e4-f60f-60199544b86a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/annexId/ee9bc350-24b5-855e-adb6-601995759e0c


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 with a full time link
to the institution for over 3 years

20 71.174377224199 28.1

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

2 7.1174377224199 28.1

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

No Departamento de Línguas e Culturas (DLC), o pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos é
constituído por 6 funcionárias, em regime de dedicação exclusiva. No Departamento de Economia, Gestão, Eng.ª
Industrial e Turismo (DEGEIT), o pessoal não docente é constituído por 8 funcionários, igualmente em regime de
dedicação exclusiva.

 Atendendo à estrutura de funcionamento da Universidade de Aveiro, há ainda um vasto conjunto de pessoal não
docente enquadrado em outros departamentos e serviços da UA que, em situações específicas, também prestam
apoio a este curso, nomeadamente nos serviços académicos.

 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
ln the Department of Languages and Cultures (DLC), the non-teaching staff consists of 6 employees, all of whom are
on exclusive contracts. In the In the Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism
(DEGEIT), the non-teaching staff consists of 8 employees, all of whom also on exclusive contracts.

 Due to the operating structure of the University of Aveiro, there is also a wide range of non-teaching staff based in
other departments and services at the University of Aveiro who also provide support when necessary, namely in
academic services.

 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O DLC tem alocadas 3 Técnicas Superioras, 2 com o grau de Mestre e uma do grau de Licenciatura; uma Assistente
Técnica, que completou o Ensino Secundário; e 2 Assistentes Operacionais, com o Ensino Básico. 

 O DEGEIT tem alocados 3 Técnicos Superiores, 2 das quais com Licenciatura e um com Doutoramento; 4 Assistentes
Técnicos, que completaram o Ensino Secundário; e uma Assistente Operacional, com o Ensino Básico. 

 Esta equipa apoia o secretariado dos cursos e desenvolve atividades de assessoria técnica e pedagógica. Estabelece
também as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos da UA. Atento à qualidade do trabalho
desenvolvido no Departamento, com incidência nos diversos ciclos de estudo, o pessoal não docente tem apostado
na formação e no desenvolvimento de competências ao longo da vida, através da frequência de cursos de formação.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The DLC has 3 Senior Assistents, 2 with a Master's degree and one with a Bachelor's degree; a Technical Assistant,
who has completed Secondary Education; and 2 Operational Assistants, with Basic Education. 

 The DEGEIT has 3 Senior Assistents, 2 of whom with a Bachelor's degree and one with a PhD; 4 Technical Assistants,
who have completed secondary education; and an Operational Assistant, with basic education. 

 This team supports the secretariat of the courses and develops technical and pedagogical advisory activities. It also
establishes the links with the academic and administrative Central Services of the UA. In keeping with the quality of
work that takes place in the Department and its focus on the various study cycles, these members of staff develop or
improve their competencies by participating in constant training and lifelong learning, through the attendance of
courses.

 

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. 
83

5.1.2. Caracterização por género



5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 25
Feminino / Female 75

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1.º ano 36
2.º ano 47
 83

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 35 35 35
N.º de candidatos / No. of candidates 99 175 109
N.º de colocados / No. of accepted candidates 42 43 41
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 41 36 36
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 11 11.5 12.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 12.5 12.9 13.6

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A informação dada acima, nesta secção, em 5.1.2., respeitante à «Caracterização por género», diz respeito apenas aos
alunos atualmente inscritos no MLRE.

 
A procura por este ciclo de estudos é muito significativa. O número de candidatos, nacionais e estrangeiros, tem sido
em média superior ao triplo das vagas postas a concurso.

 
A média de Licenciatura dos candidatos ao MLRE é por norma muito superior à média de entrada. Com efeito, tal como
tem constado das Atas dos Critérios de Seriação, para além do Currículo Académico (que inclui também a detenção de
pós-graduações relevantes para a área científica do ciclo de estudos e a detenção de competências certificadas em
duas línguas estrangeiras afetas aos ramos previstos, além da língua materna), são igualmente ponderados na média
final de candidatura o Currículo Científico e o Currículo Profissional. 

 
O número de alunos por percurso tem variado ao longo dos 3 anos letivos em avaliação:

 Inglês, Espanhol e Português (2018 – 20; 2019 – 15; 2020 – 15);
 Inglês, Alemão e Português (2018 – 6; 2019 – 8; 2020 – 9);

 Inglês, Francês e Português (2018 – 7; 2019 –5; 2020 – 9);
 Inglês, Espanhol e Chinês (2018 – 2; 2019 – 3; 2020 – 6);

 Inglês, Alemão e Árabe (2020 -2);
 Inglês, Francês e Árabe (2018 -2);
 Inglês, Alemão e Chinês (2018 -1; 2019 -1);

 Inglês, Alemão e Russo (2020 -1);
 Inglês, Francês e Chinês (2018 -1).
 

Os alunos do MLRE são maioritariamente oriundos de Licenciaturas concluídas não só na UA (e.g., Línguas e
Relações Empresariais, Tradução, Estudos Editoriais, Secretariado e Comunicação Empresarial, Gestão Comercial,
entre outras), mas também de de várias instituições de Ensino Superior portuguesas, designadamente Universidade
de Coimbra, Universidade do Porto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e de diversos Institutos
Politécnicos. Têm frequentado o MLRE igualmente estudantes oriundos de diversos países europeus (e.g., Espanha,
Alemanha e França), africanos (e.g., Timor Leste, Angola e Moçambique) latinos (e.g., Brasil, Venezuela e Colômbia) e
asiáticos (China).

 
A esmagadora maioria dos alunos que realizou o Estágio Curricular em empresas foi contratada por essas empresas.

 



Muito embora, do sítio dos Indicadores da UA não conste o número de trabalhadores-estudantes, tem-se constatado
que um número substancial de alunos exerce atividade laboral a tempo inteiro ou parcial. 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The information provided above in this section under 5.1.2 regarding "Gender characterization" concerns only
students currently enrolled in MLRE.

Interest in this cycle of studies is very high. The number of applicants, both national and foreign, has been on average
more than three times the number of accomodation spots available.

The MLRE candidates' final graduation Grade Point Average (GPA) is usually much higher than the overall entry grade.
In fact, as stated in the Selection Criteria minutes, in addition to the Academic Curriculum (which also includes holding
credits in postgraduate studies relevant to this scientific area of studies applicant is now applying to and also holding
certified competences in two foreign languages available in the MLRE study tracks offered, in addition to one’s native
language), the Scientific Curriculum and the Professional Curriculum are also taken into consideration in the final
application score.

The number of students per study track has varied over the 3 academic years under assessment:
English, Spanish and Portuguese (2018 - 20; 2019 - 15; 2020 - 15);
English, German and Portuguese (2018 - 6; 2019 - 8; 2020 - 9);
English, French and Portuguese (2018 - 7; 2019 - 5; 2020 - 9);
English, Spanish and Chinese (2018 - 2; 2019 - 3; 2020 - 6);
English, German and Arabic (2020 -2);
English, French and Arabic (2018 -2);
English, German and Chinese (2018 -1; 2019 -1);
English, German and Russian (2020 -1);
English, French and Chinese (2018 -1).

The MLRE application pool is composed mostly of students who hold undergraduate degrees not only from the UA
(e.g. Languages and Business Relations, Translation, Editorial Studies, Secretarial and Business Communication,
Commercial Management, among others), but also from several Portuguese institutions of Higher Education, namely
Coimbra University, Porto University, Trás-os-Montes and Alto Douro University, and from several Polytechnic
Institutes. MLRE has also attracted students from several European countries (e.g., Spain, Germany and France),
African (e.g., East Timor, Angola and Mozambique), Latin Americans(e.g., Brazil, Venezuela and Colombia) and Asian
countries (China).

The vast majority of students who undertook their Curriculum Internship in companies were, in the end, hired by them. 

Although the AU data site does not show the number of working-students, it has been found that a substantial number
of students either work full-time or part-time.

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 14 22 3
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 11 16 3
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 2 2 0

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 4 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.



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

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. 

Os níveis de sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do MLRE no ano letivo de 2019/2020 foram francamente
positivos.

A taxa de aprovação dos estudantes avaliados com aprovação é de 100% em praticamente todas as UC do curso.
Apenas «Marketing Industrial e de Serviços» e «Multimédia para as Relações Empresariais» apresentam taxas de
avaliação/aprovação ligeiramente inferiores: de 94,44% e de 96%, respetivamente.

Já a taxa de aprovação dos estudantes inscritos é um pouco inferior: de 100% em 14 UC do curso e superior a 95% em
6 UC. Apenas em «Multimédia Editorial I» a taxa de aprovação dos estudantes inscritos é de 50%. Com efeito, esta UC
foi escolhida por um número muito reduzido de alunos (2 ou 3 do que vieram da Licenciatura em Estudos Editoriais),
dado que a esmagadora maioria dos estudantes do curso escolheu «Multimédia para as Relações Empresariais», cuja
taxa de aprovação dos alunos inscritos foi de 92,31%.

Os inquéritos pedagógicos e os relatórios de discência não evidenciaram problemas no processo de ensino e de
aprendizagem das UC, pelo que não houve necessidade de acionar qualquer Plano de Melhoria Obrigatório (PMO).
Com efeito, nas diversas reuniões mantidas com os alunos a direção de curso não foram apuradas quaisquer
disfuncionalidades dignas de registo, embora a direção de curso tivesse tido o cuidado de anotar uma ou outra
sugestão de melhoria no âmbitos das diversas UC que pudesse merecer a atenção dos resptivos docentes. Os
representantes dos alunos na Comissão de Curso tiveram igualmente sempre um papel muito ativo neste processo,
incluindo na mobilização dos colegas para responderem aos inquéritos pedagógicos e na agilização da recolha de
dados sobre as dinâmicas de ensino e de aprendizagem das diversas UC.

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

The levels of scholarly success in the different scientific areas of MLRE in the academic year 2019/2020 were frankly
positive.

The success rate of students who were assessed is 100% in practically all the CUs from this course. Only both
"Industrial and Services Marketing" and "Multimedia for Business Relations" CUs show slightly lower
evaluation/approval rates: 94.44% and 96%, respectively.

The approval rate of enrolled students is a bit lower: from 100% in 14 CUs of the course and higher than 95% in 6 CUs.
Only in "Multimedia Editorial I" the approval rate of the enrolled students is 50%. In fact, this CU was chosen by a very
small number of students (2 or 3 from the Degree in Editorial Studies), whereas the overwhelming majority of students
in the course opted for "Multimedia for Business Relations", with the approval rate of enrolled students being 92.31%.

The pedagogical surveys and the student reports for this course did not evince any concerns regarding the teaching
and learning process of the CUs, therefore, activitating any Compulsory Improvement Plan was uncalled for (PMO). In
fact, in the various meetings held with the students, the course direction was not able to ascertain any
dysfunctionalities worthy of note, although the course direction minded jotting down a random note for the purpose of
suggesting improvement in the few CUs that might deserve some attention on the part of the respective instructor. As
usual, the students' representatives in the Course Commission have also played a very active role during this process,
namely encouraging their classmates to respond to the pedagogical inquiries and in speeding up the amassing of data
on the teaching and learning dynamics of the various CUs.

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). 

Os dados disponíveis que a seguir se apresentam (relativos aos diplomados entre os anos letivos 2011/12 e 2013/14)
são muito positivos:

 - a taxa de empregabilidade dos diplomados neste ciclo de estudos é 75.0%;
 - a percentagem de diplomados que obtiveram emprego em setores de atividade relacionados com a área do ciclo de

estudos é de 60%;
 - a percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros setores de atividade é de apenas 15.0%;

 - a percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos (excluindo
os desempregados) é de 93.3%;

 - a percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos é de
82.4%;

 - a percentagem de diplomados continuam estudar imediatamente é de 10.0%.
 



Fontes: Portal dos Indicadores da UA, Direção Geral das Estatísticas da Educação e Ciência
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) e MEC, em Dados e Estatísticas de Cursos Superiores (http://infocursos.mec.pt/).

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). 

The data available below (for graduates between the 2011/12 and 2013/14 academic years) are very positive:
- The employment rate of graduates in this cycle of studies is 75.0%;
- the percentage of graduates who obtained employment in sectors of activity related to the area of the cycle of studies
is 60%;
- the percentage of graduates who obtained employment in other sectors of activity is only 15.0%;
- the percentage of graduates who obtained employment up to one year after completing the course (excluding the
unemployed) is 93.3%;
- the percentage of graduates who obtained employment up to one year after completing their studies is 82.4%;
- the percentage of graduates who pursue further studies is 10.0%.

Sources: UA Indicators Portal, General Directorate of Education and Science Statistics
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) and MEC, in Data and Statistics of Higher Education Courses
(http://infocursos.mec.pt/).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Não obstante tratar-se de um curso em que a componente de Línguas tem um peso muito significativo no plano
curricular, os níveis de empregabilidade são muito positivos. A formação de «banda larga» do MLRE tem sido muito
valorizada pelos responsáveis das empresas que acolhem os Estágios Curriculares. De facto, a esmagadora maioria
dos alunos que opta por fazer o Estágio em empresas acaba por ser contratada por essas entidades. O C3-Clube de
Colaboração Criativa tem sido também um veículo de divulgação do perfil formativo do curso no tecido empresarial.
São muitas as ofertas de Estágio que são enviadas à direção do curso, que logo as disponibiliza no Moodle.
Sublinhe-se ainda que a direção de curso tem também promovido, no âmbito das «Jornadas do MLRE», a realização
conferências em que são abordadas questões de índole vária relativas à criação de empresas próprias, a fim de
estimular iniciativas empreendedoras com criatividade e inovação.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Although this is a course where the Language component has a significant weight in the curriculum, the levels of
employability are very positive. The "broadband" instruction offered by MLRE has been highly valued by the managers
of the companies that host the Curricular Internships. In fact, the overwhelming majority of students who choose to do
their Internship in companies, end up being hired by these entities. The C3-Creative Collaboration Club has also been a
vehicle for the dissemination of the educational profile of this course in the business sector. Many Internship offers are
sent to the course direction, which immediately posts them on Moodle.
Worth underscoring is the fact that the course direction has also fostered, within the scope of the "Jornadas do
MLRE", holding conferences in which diverse issues are discussed, namely how to go about when/in creating one’s
own company or business, so as to enhance entrepreneurial initiatives with creativity and innovation.

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

Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
(CLLC) Muito bom Universidade de

Aveiro 17 -

Unidade de Investigação em
Governança, Competitividade e Políticas
Públicas (GOVCOPP)

Muito bom Universidade de
Aveiro 8 -

Centro de Investigação em Ciências
Económicas e Empresariais (CICEE) Não avaliado

Universidade
Autónoma de
Lisboa

1 -

DigiMedia: Centro de Investigação em
Media Digitais e Interação Muito bom Universidade de

Aveiro 2 -

Centro de Investigação em Políticas de
Ensino Superior (CIPES) Excelente

Universide de
Aveiro;
Universidade do
Porto

1 -

Instituto de Engenharia Electrónica e
Informática (EETA) Muito bom Universidade de

Aveiro 1 -



Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a
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/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a
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. 

No âmbito dos Estágios Curriculares e do C3-Clube de Colaboração Criativa foram estabelecidas novas parcerias com
diversas empresas nacionais com ligação a mercados internacionais. As atividades e os projetos de índole diversa
desenvolvidos pelos alunos do MLRE nos Estágios Curriculares realizados em empresas/instituições tiveram, na
esmagadora maioria dos casos, um impacto real muito positivo na valorização e no desenvolvimento económico
dessas mesmas entidades. Muitas destas atividades e projetos nasceram inclusivamente do apuramento de
necessidades das empresas/instituições suscetíveis de serem colmatadas por estagiários com este perfil formativo.
Os exemplos são abundantes: a presença na Internet de muitas pequenas e médias empresas; estratégias de
comunicação com o público-alvo; marcas próprias na dinâmica de internacionalização, entre outros. No caso das
dissertações, é mais difícil avaliar o impacto direto da investigação realizada, mas é expectável que tenham um efeito
positivo no contexto em análise. Foram produzidas dissertações sobre os mais diversos temas, nomeadamente sobre
formas de comunicar com outras culturas e possíveis impactos de culturas políticas e empresariais que têm vindo a
dominar setores estratégicos da economia portuguesa e europeia.

No âmbito das Jornadas do MLRE, foram organizadas conferências abertas à comunidade sobre os mais diversos
temas, proferidas por académicos, empresários e colaboradores com responsabilidades várias nas organizações
parceiras do MLRE, bem como o colóquio internacional ««Línguas, Culturas e Negócios: Portugal e Mercados
Emergentes» (http://lcnpme.web.ua.pt/), que contou com a participação de dirigentes da AICEP, do Chefe de Gabinete
do Secretário de Estado para a Internacionalização, do Conselheiro Cultural da Embaixada da República Popular da
China, de um académico ligado à Câmara de Cooperação e Desenvolvimento Portugal China-CCDPCh, do Conselheiro
Económico e Conselheira Cultural da Embaixada do Reino de Marrocos, do Conselheiro Cultural e Conselheiro
Comercial da Embaixada da Federação da Rússia, do Cônsul Honorário da Federação da Rússia, entre outras
personalidades. Alunos e docentes do MLRE participaram muito ativamente nestas iniciativas, incluindo na respetiva
organização. Só o referido colóquio contou com uma audiência de mais de 300 pessoas. Sublinhe-se que a 2.º edição
deste colóquio não se realizou em 2020 devido à pandemia gerada pelo SARS-Cov-2.

Refira-se ainda, no contexto das atividades com impacto científico nacional, a publicação de um volume da «RUA-L.
Revista da Universidade de Aveiro Letras» dedicado às «Línguas e Culturas nas Relações Empresariais», que integrou
estudos de académicos e de alunos do MLRE (https://proa.ua.pt/index.php/rual/issue/view/387).

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. 

Within the scope of the Curricular Internships and the C3-Creative Collaboration Club new partnerships were
established with several national companies with connections to international markets. The activities and projects of
diverse provenance developed by MLRE students in the Curricular Internships carried out in companies/institutions
had, in most cases, a truly and quite positive impact in the rise in value and economic development of the
aforementioned entities. A substantial number of these activities and projects originated upon ascertaining the needs
of these companies/institutions and how these could be met by trainees with this formative profile. Examples are quite
a few: the presence on the Internet of many small and medium-size enterprises; communication strategies with the
target audience; individual brands within the dynamics of internationalization, among others. In the case of
dissertations, it is more difficult to assess the direct impact of the research carried out, but it is expected that they
have a positive effect on the context under analysis. Dissertations were produced on a range of themes, namely on
ways of communicating with other cultures and possible impacts of political and business cultures that have been
dominating strategic sectors of the Portuguese and European economies. 

Within the framework of the “MLRE Jornadas,” a few conferences were organized on a diversity of themes, which were
open to the community, and presented by scholars, entrepreneurs and collaborators with various responsibilities in
the MLRE partner organizations, as well as the international colloquium ""Languages, Cultures and Business: Portugal
and Emerging Markets" (http://lcnpme.web.ua. pt/), which included the participation of AICEP leaders, the Head of
Office of the Secretary of State for Internationalization, the Cultural Advisor of the Embassy of the People's Republic of
China, an academic linked to the Chamber of Cooperation and Development Portugal China-CCDPCh, the Economic
and Cultural Advisor of the Embassy of the Kingdom of Morocco, the Cultural and Commercial Advisor of the Embassy
of the Russian Federation, the Honorary Consul of the Russian Federation, among other renowned individualities.
Students and teaching staff of MLRE participated very actively in these initiatives, including their assistance in the
organization process. This conference alone had an audience of over 300 attendees. It should be noted that the 2nd
edition of this colloquium did not take place in 2020 due to the pandemic generated by SARS-Cov-2.

In the context of activities with national scientific impact, it is also worth mentioning the publication of a volume of
"RUA-L. Revista da Universidade de Aveiro Letras" devoted to "Languages and Cultures in Business Relations", which
included studies by scholars and MLRE students (https://proa.ua.pt/index.php/rual/issue/view/387).

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a


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. 

-ASTP–PROTON Knowledge Transfer Europe
-Campus Europae HOOK UP-Language Learning Gateway, 219,566€
-Casa Comum e Novos Modos de Habitar Interculturalmente (CITER)
-CeNTER-Community-led-Networks for Territorial Innovation 
-Comunicação Técnica (Vivian Regina), 4.300€
-Digiculturalidade: Ensino de Línguas no Contexto Empresarial (CLLC), ca. 7,000€
-Europehome Project
-European Consortium for Political Research
-FOCUS (CHAFEA)
-Globalização e Identidades (CLLC), ca. 10.000€
-HOMECARE (EU FP7)
-IMPRINT+Resarch (Erasmus+),410.325,00€
-Indústrias de Cultura e Cultura de Massas (CLLC), ca. 8,000€
-INNOSUP (Portugal2020-Beliefs, Strategies and Tensions)
-Investment Expert Group Assessing the Investment Potential (CE)
-NOS@EUROPE 1, 2 (CIE Jacques Delors)
-P4E – PEER4EXCELLENCE, 50.000 €
-Post-Crisis Journalism in Post-Crisis Libya (Erasmus+)- 890.892,00€
-SEDUCE (FCT)- 75.868,00€
-+TV4E Research Project (FCT), 110.712,00€
-TWINE (COMPETE2020)

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. 

-ASTP-PROTON Knowledge Transfer Europe
-Campus Europae HOOK UP-Language Learning Gateway, 219,566€
-Common House and New Ways of Intercultural Living (CITER)
-CeNTER-Community-led-Networks for Territorial Innovation
-Technical Coomunication (Vivian Regina), 4.200€
-Digiculturality: Language Teaching in the Business Context (CLLC), ca. 7,000€
-Europehome Project
-European Consortium for Political Research
-FOCUS (CHAFEA)
-Globalization and Identities (CLLC), ca. 10.000€
-HOMECARE (EU FP7)
-IMPRINT+Resarch (Erasmus+), 410.325,00€ 
-Mass Culture Industries (CLLC), ca. 8,000€
-INNOSUP (Portugal2020-Beliefs, Strategies and Tensions)
-Investment Expert Group Assessing the Investment Potential (EC)
-NOS@EUROPE 1, 2 (CIE Jacques Delors)
-P4E - PEER4EXCELLENCE, 50.000 €
-Post-Crisis Journalism in Post-Crisis Libya (Erasmus+), 890.892,00€
-SEDUCE (FCT), 75.868,00€
-+TV4E Research Project (FCT), 110.712,00€
-TWINE (COMPETE2020)

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 5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 3
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 12
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 5

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). 
Em 2019-2020, o DLC manteve (e ainda mantém) Acordos Erasmus + (ativos) com 47 IES europeias (França, Espanha,
Alemanha, Bélgica, Polónia, República Checa, Reino Unido, Áustria, Letónia, Itália, Bulgária...), oferecendo uma
variedade razoável de oportunidades de mobilidade académica, aproveitadas contudo por uma minoria dos



estudantes. O DLC participa ainda em várias redes, nomeadamente o European Consortium of Innovative Universities
(ECIU); as Universidades Santander (programa de bolsas ibero-americanas para estudantes de licenciatura e
mestrado); a Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP) e a Região Administrativa Especial de Macau
(RAEM) para intercâmbio de alunos; e o Deustcher Akademischer Austausdienst (DAAD) (intercâmbio académico de
estudantes alemães e portugueses, cofinanciamento de um Leitorado no DLC, bem como de ações, livros e materiais
no âmbito da lecionação do Alemão como língua estrangeira.

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

In 2019-2020, the DLC maintained (and still maintains) Erasmus + (active) Agreements with 47 European HEIs (France,
Spain, Germany, Belgium, Poland, Czech Republic, United Kingdom, Austria, Latvia, Italy, Bulgaria...), offering a variety
of opportunities for academic mobility, but with only a minority of students who have taken advantage of these.The
DLC also participates in several networks, namely:
- European Consortium of Innovative Universities (ECIU);
-Universidades Santander (Ibero-American scholarship program for undergraduate and Master’s students);
- Association of Portuguese Language Universities (AULP) and the Macau Special Administrative Region (SAR) for
student exchange;
- Deustcher Akademischer Austausdienst (DAAD) (academic exchange of German and Portuguese students, co-
funding of a Lecturer in the DLC, as well as functions, books and didactic materials in the field of teaching German as a
foreign language).

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 No quadro 6.1.1., relativo à Eficiência Formativa, nos indicadores afetos ao antepenúltimo ano, há um aluno que

completou o curso em menos de 2 anos. Trata-se, muito provavelmente, de um aluno reingressou no curso para o
completar, tendo solicitado creditações à maioria das UC.

 
No mesmo quadro (6.1.1.), o número de diplomados relativo ao ano letivo de 2019-2020 não espelha de modo algum a
realidade, dado que, devido à pandemia da Covid-19, a Época Especial para a defesa dos trabalhos no âmbito da UC
Dissertação/Estágio/Projeto (afeta ao 4.º e último semestre do curso) foi alargada até ao dia 26 de fevereiro de 2021. 

 
Os resultados acima apresentados no ponto 6.1.4. prendem-se com as taxas de empregabilidade, não com o
«desemprego», como consta da questão colocada. As taxas de desemprego podem deduzir-se pelas taxas de
empregabilidade.

 
A relativa baixa mobilidade de estudante prende-se com as alegadas dificuldades financeiras de muitos alunos, que
referem que a bolsa que receberiam no âmbito do Erasmus+ não seria suficiente para assegurar a sua estada no
estrangeiro e as respetivas viagens. Por outro lado, muitos alunos já trabalham a tempo inteiro ou em regime de «part
time». Acresce ainda que, apesar de haver um número considerável de candidatos estrangeiros ao MLRE, muitos
desse candidatos acabam por não ser admitidos ou por não se matricularem.

 
A esmagadora maioria dos alunos que, no âmbito da UC Dissertação/Estágio/Projeto, têm realizado o Estágio
Curricular em empresas tem sido contratada pelas mesmas após a realização do tirocínio. A maioria dos alunos que
têm optado por realizar Dissertação ou Projeto encontrava-se já empregada.

 
A contratação de novos docentes para a lecionação de Ciências da Linguagem, Alemão, Espanhol e Francês, bem
como o acolhimento de uma bolseira Fulbright para o Inglês contribuíram para a intensificação do nível de
internacionalização do DLC, bem como para melhorar a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem das
Línguas.

 
O DEGEIT integra 4 áreas disciplinares: economia, gestão, engenharia industrial e turismo. Possui uma expressiva
produção científica em termos de publicações e projetos de investigação, e integra 6 doutoramentos com cerca de 250
doutorados registados. A sua relação com as empresas e organizações nacionais e internacionais é igualmente vasta,
e materializa-se através da realização de um elevado número de estágios e projetos de consultoria. 

 
Ainda no plano da internacionalização, refira-se que o DEGEIT mantém uma enorme rede de parcerias com
universidades de todo o mundo e participa em projetos internacionais de índole vária, nomeadamente no âmbito do
Erasmus+ e do Erasmus Mundus.

 
Os resultados apresentados nos quadro acima (6.1.1., 6.2.1. e 6.3.1.) foram retirados o Portal dos Indicadores
disponibilidado pela UA (https://indicadores.ua.pt).

6.4. Eventual additional information on results.
 In table 6.1.1, regarding Formative Efficiency, in the indicators related to the year before last, there is a student who

completed the course in less than 2 years. This is most likely a student who re-entered the course to complete it,
having requested credit for most of the CUs.

 
In the same table (6.1.1.), the number of graduates for the academic year 2019-2020 does not reflect the reality at all,
since, due to the Covid-19 pandemic, the Special Season for the defence of the works within the
Dissertation/Internship/Project course (assigned to the 4th and last semester of the course) was extended until



February 26th 2021.

The results presented above in section 6.1.4 are related to employability rates, not "unemployment" as stated in the
question. Unemployment rates can be deduced from the employability rates.

The relatively low student mobility is linked to the alleged financial difficulties of many students, who say that the grant
they would receive through Erasmus+ would not be enough to cover their stay abroad and their travels. On the other
hand, many students are already working full-time or part-time. In addition, although there are a considerable number
of foreign applicants to the MLRE, many of them are not admitted or do not enrol. 

The overwhelming majority of students who, under the Dissertation/Internship/Project course, have completed the
Curricular Internship in companies have been hired by these companies after the internship. Most of the students who
have opted to do the Dissertation or Project were already employed.

The hiring of new teachers for the teaching of Language Sciences, German, Spanish and French, as well as the hosting
of a Fulbright scholarship for English has contributed to the intensification of the level of internationalization of DLC,
as well as to improve the quality of the process of teaching and learning languages.

The DEGEIT integrates 4 disciplinary areas: economics, management, industrial engineering and tourism. It has a
significant scientific production in terms of publications and research projects, and integrates 6 PhDs with about 250
registered ones. Its relationship with national and international companies and organizations is equally vast, and it
materializes through a high number of internships and consulting projects. 

Also in terms of internationalization, the DEGEIT maintains a huge network of partnerships with universities around the
world and participates in various international projects, including Erasmus+ and Erasmus Mundus.
The results presented in the table above (6.1.1., 6.2.1. and 6.3.1.) were taken from the Indicators Portal made available
by the AU (https://indicadores.ua.pt).

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

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

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

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ua.pt/sigq/page/22105

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

 7.1.2._Relatório de Autoavaliação do Curso (SGQ).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

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d2cff59-86b4-6c03-2404-600997cd964a/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482


programmes. 
<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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

8.1.1. Pontos fortes 
- Trata-se de um curso de «banda larga» com um plano curricular bem consolidado, que implica o domínio de diversas
Línguas e a aquisição de competências em Gestão, Marketing, Economia e Multimédia.

 - O perfil formativo multidisciplinar e os objetivos do curso articulam-se com as atuais necessidades num mundo
empresarial cada vez mais globalizado multilingue e competitivo, em que a polivalência de competências é cada vez
mais valorizada.

 - A articulação bem conseguida entre as UC afetas às áreas científicas de Gestão e de Línguas.
 - A participação ativa dos alunos em todo o processo de ensino e de emprendizagem, incluindo na refelxão sobre o

mesmo e nas diversas reuniões convocadas pela direção do curso. A Comissão de Curso trabalha articuladamente de
forma presencial e por via do correio electrónico, com o objetivo de ponderar os resultados do SGQ e de discutir
soluções para questões pontuais no âmbito do funcionamento das diversas UC.

 - O SGQ tem-se revelado um valioso instrumento de trabalho na identificação de práticas e metodologias de ensino e
de avaliação a aperfeiçoar.

 - A oferta de Estágios Curriculares em empresas e organizações com ligações a mercados internacionais. A maioria
destas empresas e organizações integra o Clube de Colaboração Criativa, proporcionando aos alunos do MLRE, além
de Estágios Curriculares e Profissionais, outras oportunidades para a sua integração no mercado de trabalho (e.g.,
viagens ao estrangeiro, contactos com outras empresas nacionais e internacionais , etc.).

 - A experiência acumulada no MLRE no ensino do Chinês terá sido determinante para que se instalasse na UA um pólo
do Instituto Confúcio, um parceiro manifestamente valioso para este ciclo de estudos.

 - Os recursos materiais disponibilizados nos Departamentos envolvidos na lecionação do curso são adequados e
suficientes.

 - Praticamente todos os docentes deste ciclo de estudos são detentores do grau de Doutor.
 - Os docentes desenvolvem investigação nas respetivas áreas de docência e os das Línguas estrangeiras são falantes

nativos dessas Línguas.
 - A UA faculta a docentes e não-docentes ações e programas de formação de índole vária.

 - O facto de os estudantes serem detentores de perfis de formação diversos ao nível do primeiro ciclo constitui uma



mais-valia para a sua integração em equipas multidisciplinares.
- A promoção de encontros de carácter científico promovidos pelos Departamentos envolvidos na lecionação do curso
(entre outros, no DLC, as «Jornadas de MLRE») e a publicação de sínteses de trabalhos de alunos elaborados no
âmbito da UC Dissertação/Estágio/Projeto.
- O acompanhamento pedagógico através das aulas de OT e o apoio à lecionação das plataformas Paco e Moodle,
ferramentas fundamentais também para os estudantes-trabalhadores.
- O elevado grau de sucesso escolar dos estudantes nas UC dos primeiros 3 semestres do curso, como revelam os
resultados dos inquéritos pedagógicos e os relatórios de discência.
- Uma taxa de empregabilidade elevada.

8.1.1. Strengths 
- It is a “broadband” degree with a sound, well consolidated curricular plan, which requires an in-depth knowledge of
several languages, Management, Marketing, Economics, and Multimedia skills.
- The multicurricular profile and goals of this degree program are in accordance with the needs of corporations and
enterprises, which must compete with one another in a multilingual world and which values an array of additional
competences.
- The successful liaison between the CUs in both areas of Management and Languages.
- The active participation of students in the entire process of instruction and learning, including their reflection on it.
The members composing the Course Commission cooperate on the reflection prompted by the results of the
Assurance Quality System (SGQ), and their input on measures for improvement and searching for solutions to
problems.
- The relevance of the SGQ as a valuable instrument in identifying anomalies in the functioning of the CUs, namely
practices as well as teaching and assessment methodologies that need improvement.
- The offer of Training Internships in companies and organizations with liaisons with international markets. Most of
these companies are members of the Creative Collaboration Club, which provide to MLRE students not only Curricular
and Professional Internships, but also additional opportunities (trips abroad, contacts with other domestic and
international enterprises, etc.).
- The accumulated experience in teaching Chinese within the MLRE was crucial in awarding a branch of the Confucius
Institute to the UA, an invaluable partnership for the MLRE program.
- The available material resources in both host Departments, where teaching is conducted, are adequate and sufficient.
- Practically all of the instructors on this study cycle hold a PhD.
- The teaching staff is engaged in doing research in the domains in which they teach and language instructors teaching
in this Master's program are native speakers.
- The UA provides teaching and non-teaching staff with several training programs. 
- The fact that students are from varied educational backgrounds obtained in their first cycle of studies constitutes an
important asset for their integration in multidisciplinary teams.
- A significant number of scientific events organized by the departments involved in teaching on the Master's (among
many others, in the DLC, the “The MLRE Jornadas”) and the publication of abbreviated student projects conducted
within the scope of their Dissertation/Internship/Project. 
- The pedagogical follow-up provided by Tutorial classes and the teaching support of platforms such as PACO and
Moodle are also fundamental tools for working-students.
- The high level of students’ academic success in the CUs, as mirrored in the results in the pedagogical surveys and
students’ reports.
- A high rate of employability. 

8.1.2. Pontos fracos 
Dependendo da perspetiva, um ponto forte pode transformar-se num ponto fraco: os alunos provenientes de
Licenciaturas na área das Relações internacionais, Gestão e Economia têm, por norma, menos competências em
Línguas estrangeiras do que os alunos oriundos das áreas de Línguas, designadamente das Licenciaturas em LRE,
Tradução e Línguas, Literaturas e Culturas. Esta diversidade dos níveis de competências em Línguas cria alguns
problemas por vezes difíceis de gerir, em particular em UC centradas na aplicação de conhecimentos linguísticos
previamente adquiridos. 

Apesar dos constrangimentos financeiros com que se debatem muitas famílias portuguesas, seria desejável que
houvesse mais estudantes a realizarem um semestre curricular no estrangeiro, no âmbito do programa Erasmus + e de
outros programas de mobilidade existentes, quer em universidades que ofereçam cursos congéneres, quer em
empresas que disponibilizem estágios consentâneos com o perfil de formação do MLRE. Sublinhe-se que a direção de
curso tem reiteradamente feito ações de sensiblização diversas nesse sentido.

Verifica-se que na área científica do curso de Línguas e Culturas, a produção científica dos docentes expressamente
orientada para a vertente empresarial é ainda relativamente diminuta, apesar de algumas publicações entretanto
vindas a lume e da criação de uma linha de investigação no CLLC virada para esta área. 

8.1.2. Weaknesses 
Depending on the perspective, a strength may become a weakness: students holding undergraduate degrees in
International Relations, Management and Economics, as a rule, have not exercised their language skills in foreign
languages sufficiently as those with degrees in LRE, Translation, Languages, Literatures, and Cultures. Such a
diversity of levels of competence in languages brings about a few difficulties which are difficult to deal with,
particularly in the CUs requiring the application of linguistic expertise.

Despite the financial constraints experienced by many Portuguese families, it would be highly desired that a greater



number of students undertook a semester scholarship abroad, namely within the scope of the Erasmus + program,
hence taking advantage of the existing mobility programs, whether this be at universities that offer a similar program
or an internship in a company with a similar educational profile of the MLRE. Furthermore, the Course Direction has
recurrently held meetings for such a purpose. 

In the scientific area of the course pertaining to Languages and Cultures, there is little scholarship expressly produced
within the business side of the degree. However, in the meantime, a few publications have arisen as well as the
creation of a research track within the CLLC geared in this direction. 

8.1.3. Oportunidades 
O MLRE constitui uma opção que deve ser ponderada por alunos de Humanidades, dado que os níveis de
empregabilidade nesta área permanecem muito baixos. O MLRE afigura-se como uma oportunidade muito interessante
para os alunos que desejem aplicar conhecimentos e competências em Línguas e Culturas ao meio
empresarial/organizacional. A direção do MLRE tem-se empenhado na divulgação do curso, dos seus objetivos e do
seu potencial de empregabilidade entre alunos das Licenciaturas da UA, através de ações de sensibilização, de
folhetos e do «website» da UA.

Este curso tem sido procurado por muitos licenciados pré-Bolonha, que o consideram uma oportunidade de
requalificação, de renovação de competências e/ou de reorientação da sua atividade de profissional.

Os numerosos protocolos científicos e de mobilidade com diversos países, incluindo no âmbito do programa
Erasmus+, bem como existência de um pólo do Instituto Confúcio na UA constituirão decerto boas oportunidades para
uma intensificação da mobilidade de docentes e de alunos, bem como para um concomitantemente aprofundamento
de saberes e de competências no âmbito das diversas áreas científicas do curso.

A natureza multidisciplinar e transdisciplinar do MLRE tem-se revelado uma grande mais-valia em especial para o
tecido empresarial português, em tem apostado numa forte intensificação de estratégias de internacionalização. Esta
internacionalização tem sido muito impulsionada pela afirmação, no meio empresarial, de economias emergentes, tais
como a russa, que tem enorme potencial de crescimento. Muito embora a procura do Russo por parte dos alunos não
seja ainda muito significativa, a inclusão desta Língua no plano curricular do MLRE constituirá decerto uma valiosa
oportunidade de integração dos alunos no meio empresarial nacional e internacional.

Criação de uma base de trabalho para desenvolvimento de projetos de investigação na área das Línguas e Relações
Empresariais.

Reforço do intercâmbio científico-pedagógico entre a Universidade de Aveiro e estabelecimentos de ensino superior
de outros países, designadamente através do ECIU, da AUL, da RAEM, do DAAD, entre outras organizações
internacionais congéneres (vd. «supra» 6.3.2.).

Reforço do conhecimento da cultura empresarial principalmente árabe, chinesa russa.

Desenvolvimento de projetos no âmbito das Línguas e Culturas nas Relações empresariais.

Possibilidade de desenvolver ações de divulgação do Mestrado junto dos estudantes de graduação ERASMUS do
Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro.

Existência de um Centro de Investigação com financiamento, que permite aos docentes a organização de eventos e
publicações científicas, que podem interessar a este ciclo de estudos.

8.1.3. Opportunities 
The MLRE is a viable option and, therefore, should be taken into account by Humanities students, considering the low
levels of job opportunities in this area, which remain very low. This Master's comes as a significant opportunity for
students who wish to apply knowledge and competences in Languages and Cultures to the business/ organizational
world. The MLRE Course Direction has made great strides in publicizing this degree program, its objectives and
potential among undergraduate students at the UA through advertisement and presentation sessions, pamphlets and
the University's website.

This degree program has been sought by many pre-Bologna graduates, who consider it as an opportunity for
improving their education, updating their skills, and retraining for new professional opportunities.

The numerous scientific and mobility protocols established with several countries, within the framework of the
Erasmus + program, as well as the on campus branch of the Confucius Institute at the UA will, for sure, enhance
additional rewarding opportunities in increasing the mobility among instructors and students, as well as for further
development of knowledge and competences within the scope of the various scientific areas of this degree.

The multidisciplinary and interdisciplinary profiles of this Master's has shown to be a valuable asset, especially for
Portuguese companies, for having considerably intensified internationalization strategies. This internationalization, in
the business environment has been very driven by the assertion of emerging economies such as Russia, which has
great growth potential. Although many students have not chosen to study Russian yet, the inclusion of this language
in the MLRE curriculum will certainly constitute a valuable opportunity for students to integrate with greater ease in
national and international corporations. 



Creation of a work base for the development of research projects in the area of Languages and Business Relations.

Reinforcement of the scientific-pedagogical exchange between the University of Aveiro and higher education
institutions of other countries, namely through ECIU, AUL, RAEM, DAAD, among other similar international
organisations (see above6.3.2.).

Reinforcement of the knowledge of business culture mainly Arabic, Russian Chinese.

Development of projects in the field of Languages and Cultures in Business Relations.

Possibility of developing actions for the dissemination of the Master's Degree among ERASMUS undergraduate
students of the Department of Languages and Cultures of the University of Aveiro.

Existence of a Research Center with funding, which allows teachers to organize events and scientific publications,
which may interest this cycle of studies.

8.1.4. Constrangimentos 
Muito embora o número de candidatos ao MLRE tenho sido, nos 3 anos letivos em avaliação, mais do triplo das vagas
postas a concurso, não se vislumbram condições a curto prazo, no âmbito dos recursos humanos, para criar turmas
com um número de alunos que dê garantias de assegurar as melhores condições de ensino e de aprendizagem.

As repercussões económicas e sociais negativas da pandemia podem tornar-se obstáculos à internacionalização do
ensino no mundo.

Diferentes níveis de conhecimentos de Línguas da parte dos alunos.

Limitações de financiamentos externos para assegurar o desenvolvimento de projetos de investigação.

O constante subfinanciamento do Ensino Superior público em Portugal dificulta uma desejável renovação do corpo
docente e dos recursos materiais.

8.1.4. Threats 
Although the number of students applying to the MLRE has been, in the three academic years under evaluation, more
than triple the number of entry/admission spots available, no short term conditions are foreseeable, from a human
resources standpoint, to create additional class sections to accomodate more students while ensuring the best
teaching and learning conditions.

The negative economic and social repercussions of the pandemic may become obstacles to the internationalization of
education in the world.

Different levels of languages knowledge on the part of students.

Limitations of external funding to ensure the development of research projects.

The constant underfunding of public higher education in Portugal is an obstacle to the desirable renewal of teaching
staff and material resources.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
No sentido de motivar ainda mais os estudantes a realizarem os Estágios Curriculares no estrangeiro no âmbito do
programa europeu Erasmus + e de outros programas de mobilidade, sugere-se uma intensificação de ações de
informação e de sensibilização, a realizar concertadamente no início de cada semestre, envolvendo a Direção de
Curso, o «pivot» do DLC para os programas de mobilidade e ainda os alunos que, tendo tido já essa experiência,
possam dar um testemunho da inegável mais-valia que esta terá constituído para a sua formação.

 
Continuar a insistir no apuramento das razões, caso por caso, que levam alguns estudantes a desistirem de concluir a
UC Dissertação/Estágio/Projeto (a última do ciclo de estudos) e ponderar, juntamente com os respetivos orientadores,
formas de mitigar essa situação.

 
Deverão igualmente ser envidados esforços no sentido de divulgar em instituições de ensino superior estrangeiras a
oferta formativa do MLRE, a fim de captar mais alunos estrangeiros (sublinhe-se todavia que o MLRE é o curso do 2.º
ciclo do DLC que, ainda assim, mais estudantes internacionais tem logrado atrair).

 
Envidar esforços no sentido de alargar o leque de UC de opção. Esta ação permitiria intensificar o perfil multidisplinar
do curso, mas também contornar alguns problemas decorrentes da articulação de horários entre os Departamentos
envolvidos na lecionação das diversas UC. Como ação de melhoria, propõe-se que se aprofunde ainda mais o diálogo
já encetado nesse sentido entre a Direção do MLRE, o Diretor do DLC e o Director do DEGEIT.

 



Os docentes do DLC que lecionam UC do MLRE têm vindo a dar mostras de um interesse crescente na produção
científica expressamente orientada para a vertente empresarial. Há que continuar a investir fortemente na dinamização
do C3- Clube de Colaboração Criativa, que inclui as empresas e instituições que têm acolhido Estágios Curriculares ao
MLRE, através da organização de eventos vários (e.g., conferências, aulas abertas, workshops, etc.), tendentes a
incentivar um cruzamento sustenado de saberes e de competências.

8.2.1. Improvement measure 
In order to further motivate students to undertake Curricular Internships abroad under the European Erasmus+
program and other mobility programs, it is suggested an intensification of information and awareness raising actions,
to be agreed upon at the beginning of each semester, involving the Course Direction, the DLC “staff person” in charge
of mobility programmes and also those students who, having prior experience, can give a testimony of the undeniable
added value that this asset will provide in their training.

To continue to insist on ascertaining the reasons, case by case, that lead some students to drop out without
completing the Dissertation/Internship/Project (the last requirement in the cycle of studies) and to consider, together
with the respective mentors, ways to mitigate this situation.

Efforts should also be made to publicize in foreign higher education institutions the training offer of MLRE, in order to
attract more foreign students (it should be noted, however, that MLRE is the 2nd cycle course of the DLC that, more
than any other, has managed to attract more international students altogether. 

Make efforts to broaden the range of UC options. This action would allow intensifying the multidisciplinary profile of
the course, but also to circumvent a few problems arising from the articulation of schedules between the Departments
involved in teaching the various CUs. As an improvement action, it is proposed to further deepen the dialogue already
initiated in this sense between the MLRE Direction, the Director of DLC and the Director of DEGEIT.

The DLC teachers who teach MLRE UCs have been showing a growing interest in scientific production expressly
oriented to the business side. We must continue to invest heavily in the dynamization of C3- Creative Collaboration
Group, which includes companies and institutions that have hosted MLRE Curricular Internships, through the
organization of various events (e.g., conferences, open classes, workshops, etc.), aimed at encouraging a sustained
crossing of knowledge and skills.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
As ações de informação e de sensibilização tendentes a motivar os estudantes a realizarem o Estágio curricular no
estrangeiro são de prioridade média, até porque já foram tomadas medidas nesse sentido. Prevê-se que sejam
tomadas mais ações já no início do próximo semestre.

A oferta de mais UC de opção é de prioridade alta, pelo que deverão ser envidados esforços desde já para que a
medida seja posta em prática no início do próximo semestre.

As ações tendentes a incentivar a produção científica expressamente orientada para a vertente empresarial por parte
do corpo docente do MLRE ligado à Línguas e Culturas é de prioridade média. Não obstante a manifesta dificuldade
em levar a cabo esta ação de melhoria, há sinais de que esta realidade já está a mudar, até porque foi criada uma linha
de investigação no CLLC que contempla produção científica orientada para as Línguas e relações empresariais.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Information and awareness-raising actions aimed at motivating students to undertake the Internship abroad are of
medium priority, especially because such measures have already been taken earlier. It is expected that more actions
will be taken at the very beginning of next semester.

The offer of more UC options is of high priority, so that efforts should be made now for this measure to be put into
practice at the beginning of next semester.

The actions aimed at encouraging scientific production expressly oriented to the business side by the MLRE faculty
linked to Languages and Cultures is of medium priority. Despite the manifest difficulty in carrying out this action of
improvement, there are signs that this reality is already changing, not least because a line of research was created in
CLLC that includes scientific production oriented to Languages and business relations.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumentar pelo menos em 10% o número de alunos a realizarem Estágios Curriculares em empresas/organizações no
estrangeiro.

Oferecer pelo menos mais 2 UC aos leques de Opção 1 e de Opção 5.

Publicar um ou dois livros com artigos científicos em torno da importância das competências em Línguas e das
Culturas na dinâmica de internacionalização, e concomitantemente financeira, de empresas/organizações.

8.1.3. Implementation indicator(s) 



To increase by at least 10% the number of students opting for Internships in companies/organizations abroad.

Offer students at least 2 more UCs on electives listed in Option 1 and Option 5.

Publish one or two books with scientific articles on the importance of Language and Culture skills in the dynamics of
internationalization, and concomitantly financial, of companies/organizations.

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)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 <sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 <no answer>

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       



<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 <sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

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

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 <no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 <sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 <no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 <sem resposta>



9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
<sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


