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ACEF/1415/10862 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

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

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

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

A3. Ciclo de estudos:
Música

A3. Study programme:
Music

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
455/2007 Despacho N.º 25 545-I/2007 Diário da República, 2.ª série - N.º 215 - 8 de Novembro de 2007

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Música

A6. Main scientific area of the study programme:
Music

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

212

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

21

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

212

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

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

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 school years or 4 semesters
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
35

A11. Condições específicas de ingresso:
Podem candidatar-se os detentores de grau de licenciado ou 
equivalente legal. Os candidatos à matrícula serão selecionados pelo Conselho Científico 
da Universidade de Aveiro, sob proposta da direção do ciclo de estudos, 
tendo em conta os seguintes parâmetros: 
a) Média de licenciatura (30%)
b) Classificação de prova de admissão (70%)

A11. Specific entry requirements:
The candidates must hold a bachelor’s degree, or an equivalent degree. All candidates will be selected by the
Scientific Council at the University of Aveiro, advised by the Program Direction according to the following
criteria:

A) Bachelor’s degree classification (30%)

B) Admission test classification (70%)

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

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

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

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

Performance Performance

Direcção Conducting

Composição Composition

Musicologia Musicology

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Performance

A13.1. Ciclo de Estudos:
Música

A13.1. Study programme:
Music

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

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

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

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

Música MU 48 12

Estudos Artísticos EA 0 6

Estudos Culturais EC 0 6

Psicologia PSIC 0 6

(4 Items)  48 30

Mapa I - Direcção

A13.1. Ciclo de Estudos:
Música

A13.1. Study programme:
Music

A13.2. Grau:
Mestre

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

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

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

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

Música MU 48 12

Estudos Artísticos EA 0 6

Estudos Culturais EC 0 6

Psicologia PSIC 0 6

(4 Items)  48 30

Mapa I - Composição

A13.1. Ciclo de Estudos:
Música

A13.1. Study programme:
Music
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A13.2. Grau:
Mestre

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

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

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

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

Música MU 48 12

Estudos Artísticos EA 0 6

Estudos Culturais EC 0 6

Psicologia PSIC 0 6

(4 Items)  48 30

Mapa I - Musicologia

A13.1. Ciclo de Estudos:
Música

A13.1. Study programme:
Music

A13.2. Grau:
Mestre

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

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

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

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

Música MU 48 12

Estudos Artísticos EA 0 6

Estudos Culturais EC 0 6

Psicologia PSIC 0 6

(4 Items)  48 30

A14. Plano de estudos

Mapa II - Performance - 1º ano / 1º semestre
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A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Instrumento / Canto MU Anual 324 15 (P) 12 -

Metodologias de

investigação
MU Semestral 162 30 (TP) 6 -

Música de conjunto I MU Semestral 162 15 (P) 6 -

Opção I MU, EA ou EC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

(4 Items)       

Mapa II - Performance - 1º ano / 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2º semestre
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2d semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Instrumento / Canto MU Anual 324 15 (P) 12 -

Música de conjunto II MU Semestral 162 15 (P) 6 -

Opção II MU, EA, EC ou PSIC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

Opção III MU, EA, EC ou PSIC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

(4 Items)       

Mapa II - Performance - 2º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Seminário MU Anual 486 30 (TP) 18 -

Dissertação / Projecto MU Anual 1134 30 (OT) 42 -

(2 Items)       

Mapa II - Direcção - 1º ano / 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música
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A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Direcção MU Anual 324 60 (T), 60 (TP), 60 (P) 12 -

Música de conjunto I MU Semestral 162 82,5 (P) 6 -

Metodologias de

investigação
MU Semestral 162 30 (TP), 30 (P) 6 -

Opção I MU, EA ou EC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

(4 Items)       

Mapa II - Direcção - 1º ano / 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2d semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Direcção MU Anual 324 60 (T), 60 (TP), 60 (P) 12 -

Música de conjunto II MU Semestral 162 82,5 (P) 6 -

Opção II MU, EA, EC ou PSIC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

Opção III MU, EA, EC ou PSIC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

(4 Items)       

Mapa II - Direcção - 2º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Seminário MU Anual 486 30 (TP) 18 -

Dissertação / Projecto MU Anual 1134 30 (OT) 42 -

(2 Items)       

Mapa II - Composição - 1º ano / 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music
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A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Composição MU Anual 324 15 (P) 12 -

Metodologias de

investigação
MU Semestral 162 30 (TP) 6 -

Sistemas de análise

musical
MU Semestral 162 30 (TP) 6 -

Opção I MU, EA ou EC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

(4 Items)       

Mapa II - Composição - 1º ano / 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2d semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Composição MU Anual 324 15 (P) 12 -

Análise Musical MU Semestral 162 30 (TP) 6 -

Opção II MU, EA, EC ou PSIC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

Opção III MU, EA, EC ou PSIC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

(4 Items)       

Mapa II - Composição - 2º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Seminário MU Anual 486 30 (TP) 18 -

Dissertação MU Anual 1134 30 (OT) 42 -

(2 Items)       

Mapa II - Musicologia - 1º ano / 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
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Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Musicologia I MU Semestral 324 60 (TP) 12 -

Metodologias de

investigação
MU Semestral 162 30 (TP) 6 -

Sistemas de análise

musical
MU Semestral 162 30 (TP) 6 -

Opção I MU, EA e EC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

(4 Items)       

Mapa II - Musicologia - 1º ano / 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)
Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4) ECTS
Observações /

Observations

(5)

Musicologia II MU Semestral 324 60 (TP) 12 -

Estética musical MU Semestral 162 30 (TP) 6 -

Opção II MU, EA, EC ou PSIC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

Opção III MU, EA, EC ou PSIC Semestral 162 30 (TP) 6 Optativa

(4 Items)       

Mapa II - Musicologia - 2º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Música

A14.1. Study programme:
Music

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Seminário MU Anual 486 30 (TP) 18 -

Dissertação / Projecto MU Anual 1134 30 (OT) 42 -

(2 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>
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A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Maria do Rosário Correia Pereira Pestana, Isabel Maria Machado Abranches de Soveral

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

<sem resposta>

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

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

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA.pdf

A20. Observações:

Os campos do ponto "A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço" não foram preenchidos porque não
enquadram o perfil do MM.

A20. Observations:

The point "A17. Stages and Periods of In-Service Training" was not filled because it is not related with the MM.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Os objectivos do 2º ciclo em Música são: 1) Oferecer uma continuidade de formação na linha de uma formação
de 1º ciclo em Música; 2) Contribuir para a formação de quadros especializados em música, com uma
formação sólida e suficientemente amadurecida pela prática, aspecto que é inerente a qualquer formação em
música prática; 3) Consolidar a valorização da Música enquanto área científica no seio da academia
portuguesa, conferindo um perfil científico aos trabalhos de investigação desenvolvidos nos programas de
mestrado; 4) Continuar a oferecer, de acordo com os princípios de Bolonha, um espaço de diálogo de elevada
qualidade entre a academia portuguesa e as academias europeias que acolhem cursos de música, seja no
plano da performance ou dos estudos em performance e composição, seja no domínio das Ciências Musicais.

1.1. Study programme's generic objectives.
The objectives of the 2nd cycle programme in music are: 1) to offer an opportunity to continue 1st cycle studies
in music; 2) to contribute to the specialised training of music professionals, with a solid and sufficiently mature
practical application, an aspect that is inherent to all practical musical training; 3) to consolidate an appreciation
of music as a scientific area at the heart of the Portuguese academy, conferring a scientific profile to the
research work carried out in the master's programmes; 4) to continue to provide, in accordance with the
principles of Bologna, a place for high quality dialogue between the Portuguese academy and the European
academies that offer study programmes in Music, in the area of performance or studies in performance and
composition, and in the field of the Musical Sciences.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A adequação a Bolonha do Mestrado em Música do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de
Aveiro oferece quatro ramos na investigação em Música - Performance, Composição, Musicologia e Direção
(Orquestral, Coral e de Bandas Filarmónicas). Nomeadamente nas áreas de especialização de Direção,
Composição e Performance, estes cursos de pós-graduação oferecem uma oportunidade única aos maestros,
compositores e intérpretes (de qualquer instrumento) de refletirem sobre o seu trabalho artístico produzindo
conhecimento novo.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/questionId/5c6c4255-cea3-aae4-af4d-543f7d807b5f


12/23/2014 ACEF/1415/10862 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dca3d2af-580f-b560-0705-543f8009a508&formId=d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0 15/90

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The Masters' degree in Music given by the Department of Communication and Art of the University of Aveiro
offers four branches in Music Research - Performance, Composition, Musicology and Conducting (Choral and
Philharmonic). Specifically in the domains of specialisation in Conducting, Composition and Performance, these
post-graduate programmes offer a unique opportunity to maestros, composers and interpreters (of any
instrument) to reflect on their artistic work and to produce new knowledge.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos gerais do ciclo de estudos encontram-se no domínio público, estando disponibilizados no site da
Universidade de Aveiro. Além dessa plataforma, os alunos e docentes do Mestrado em Música podem
encontrar os objectivos, assim como outra informação relevante do curso, noutras plataformas de acesso
exclusivo, como por exemplo o Acesso, o PACO, ou o Moodle. Além destes recursos, a divulgação é feita ao
longo de reuniões (de recepção aos alunos, da direcção de curso com os representantes dos alunos da
Comissão de Curso, de docentes, entre outras que periodicamente se realizam). 

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The general objectives of the course are published in the public domain and are available on the University of
Aveiro website. Apart from this platform, students and faculty of the Master’s in Music Programme can consult
the course objectives - as well as other relevant information - on other exclusive access platforms, such as
Acesso, PACO, or Moodle. In addition to these resources, information is also communicated during meetings
(meeting are periodic and are scheduled with students, with the course directors and student representatives of
the course and with faculty members, for example).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente, sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos. 

Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a promoção da
qualidade do curso e da definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a
qualidade do ensino, e a Comissão de Curso (CCur), que dinamiza a participação ativa em todas as matérias
relacionadas com o funcionamento dos cursos e contribui para o regular funcionamento das atividades de
ensino e para o estabelecimento de boas práticas. 

A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of the
contents of course units. 

The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) and Degree
Committee (DC). The DPD promotes the quality of the programme and defines, articulates and manages its
overall strategy regarding quality assurance and enhancement. The DC foments active participation in all
matters related to the functioning of programmes and contributes to the regular functioning of teaching
activities and the establishment of good practice. 

The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and
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presents its proposal for approval by the Rector. 

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

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

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

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

2.2. Garantia da Qualidade

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

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

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
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do Vice Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo

de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico.

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

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

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

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

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Periodicamente, a direção do curso reúne com os alunos e os seus representantes, e com os docentes no início
do ano, no sentido de tomar conhecimento de problemas e de sugestões. Esse diagnóstico conduz, por vezes, a
medidas de melhoria, como aconteceu com a periodicidade da UC Metodologias de Investigação (a qual passou
de quinzenal a semanal). A direcção de curso acompanha regularmente o parecer dos alunos, quer através do
atendimento individual, ou da recepção de mensagens electrónicas. Sempre que há necessidade de planos de
melhoria são ouvidos os representantes dos alunos, sendo confrontado o seu testemunho com os dados
procedentes das avaliações em causa. No caso de uma avaliação externa, o seu relatório é exposto e discutido
tanto na presença dos representantes dos alunos, como como do corpo docente e, se for o caso, com
funcionários, de maneira que as sugestões ou críticas aí contidas possam ser aproveitadas no sentido de
melhorar o desempenho do curso.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
Periodically, the course director meets with the students and their representatives, and with the faculty at the
beginning of the year, to become aware of problems and suggested solutions. This diagnosis sometimes leads
to the implementation of measures of improvement measures, such as the scheduling of the CU ‘Research
Methodologies’ (which increased from fortnightly to weekly). The course director regularly monitors the views
of students, either through individual meeting, or via email. Whenever there is need for planning improvements,
the student representatives are consulted, in order to confirm the data in question, which is gathered through
reviews. In the case of an external evaluation, the report is disclosed and discussed in the presence of both
student representatives and faculty and, where appropriate, with non-teaching staff so that suggestions or
criticisms can be made in order to improve the course’s success.

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

https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_documentogeral.pdf
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2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
n/a

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

Anfiteatro / Amphitheatre - 21.1.20 64.2

Sala de aula/estudo - orgão / organ classroom - 21.2.31 13.7

Sala de aula/estudo - pianos de cauda / grand pianos classroom - 21.2.35 e 21.2.36 57.4

Sala de aula - pianos digitais / digital piano classroom - 21.3.31 46.6

Sala de aula - canto / voice classroom - 21.3.33 29.9

Sala de aula - cordas - / strings classroom - 21.3.43 28.2

Sala de aula - f lauta / f lute classroom - 21.3.44 28.2

Estúdio Audiovisual e régie - 21.1.6-1 e 21.1.6-2 146.2

Sala de aula - laboratório de música electroacústica / - 21.3.42 61.5

Auditório / Audithorium - 21.1.08 a 12 245.4

Sala de estudo instrumento (20) / Instrument Study room (20) - 21.1.27 a 21.1.48 166

Sala de aula/estudo / 21.3.39 e 21.3.40 36.8

Sala de aula/estudo - Órgão / Organ classroom - 21.2.31 13.7

Sala de aula - Percussão / Percussion classroom - 21.1.49 90

Sala de Aula Composição / Composition classroom - 21.3.41 27

Estúdio de Chroma - Fotografia / Chroma Studio - Photography - 21.1.28-3 33.6

Estudo de som/Gravação e Régie / Sound Studio / Recording and Régie - 21.1.3-2 e 21.1-3-1 80.8

Laboratório de Investigação INET-md / - 21.2.21 46.6

Sala de alunos em Investigação 24.4

Sala de reuniões / Meeting room 21.1.24 50.5

Laboratório Multimédia / Multimédia Lab - 21.1.19 63.6

3 Sala de acompanhamento / piano classroom - 21.2.32, 21.2.33 e 21.2.34 40.1

Sala de aula/estudo - Guitarra / Guitar classroom - 21.2.40 18.4

3 salas de aula / Classroom - 11.1.3, 2.1.19, 12.1.18, 21.2.12 194.7

Cime - Laboratório de música electroacústica / Electroacustic Lab - 21.3.34 160

Biblioteca UA - library UA 2320

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

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Órgão de tubos / Pipe organ 1

Piano vertical / upright piano 4

Piano de Cauda / Grand Piano 8

Piano Digital / Digital Piano 19

TV / TV 4

Video projectores / Video projectors 16
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Leitor DVD/CD's 3

Vídeo VHS / VHS video 4

Computador com colunas auto amplif icadas / Computer w ith car speakers amplif ied 1

Teclados midi / midi keyboards 15

Diversos Instrumentos de percusão / percussion instruments 0

Espelho / Mirror 4

Órgão eléctrico / Eletric organ 1

Aparelhagem com leitor de CD / Som Stereo w ith Cd player 2

Impressoras multifunções / Multifunction printers 2

Telas de projecção /projection screen 10

Sistema integrado de som / Integrates sound system 5

Ilhas de pós produção video / Post-production suites 4

Kit e projectores de iluminação / lightning kit 10

Estudio de gravação multipista / multitrack audio studio 1

Estudio e equipamento de chroma Key / Chroma key studio 1

Estantes de música / Music shelves 60

amplif icador de guitarra eletrica / Electric guitar amp 1

Amplif icador de baixo eletrico / electric bass amplif ier 1

Bateria de jazz / jazz drums 1

Computadores multimédia / Multimedia computers 60

Flauta alto / alto f lute 1

Flauta baixo / bass f lute 1

Clarinete baixo / bass Clarinte 1

Corne inglês / English horn 1

Violoncelo / Cello 1

Guitarra / Guitarr 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O Departamento tem estabelecido contactos com Universidades Internacionais, nomedamente com
instituições brasileiras e chinesas. Tem havido uma forte aposta no Brasil que resulta do interesse que as
instituições brasileiras têm demonstrado por este ciclo de estudos, resultante essencialmente do feedback de
ex alunos. O mercado Chinês abriu-se após as visitas da Guizhou Normal University, do Politécnico de Macau e
da Universidade Normal de Shangai, através da acão das redes institucionais da nossa docente Shao Ling. Com
esta ultima está a ser elaborado um protocolo de colaboração entre as 2 instituições. No âmbito desta
deligência foi expresso o interesse de vários alunos que se concretizou em 3 candidaturas.
Destacam-se também parcerias estabelecidas com a Universidade Eduardo Mondlane que já propiciou a
deslocação de docentes da área da Música a Moçambique.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The Department has established contacts with various international universities, in particular with Brazilian and
Chinese institutions. There has been a strong investment in Brazil resulting from the interest that Brazilian
institutions have shown in this study programme, due to former students’ feedback. The Chinese market
opened up after the visits by the Guizhou Normal University, the Macau Polytechnic and the Shanghai Normal
University, through the institutional contacts of one of our teachers, Shao Ling. With the latter, a protocol of
collaboration is being drawn up between the two institutions. With this action, interest in the course was
expressed by several students, resulting in three applications. .
The partnership which has been established with the Eduardo Mondlane University is also of note, having
already led to the exchange of teachers in the area of Mozambican music.

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

Nos últimos anos tem havido um grande trabalho no relacionamento com o tecido público nomeadamente o
protocolo com a Orquestra Filarmonia das Beiras cujos especialistas colaboram na coadjuvação de aulas de
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instrumento. Foram estabelecidas parcerias com Autarquias da Região que compreendem a disponibilização
de equipmantos e a apresentação pública dos alunos destacando-se: CIne Teatro Alba,Teatro Aveirense, FCG,
Casa da Música, etc. Além dessas parcerias, deve realçar-se a cooperação com outras instituições ao nível da

orientação de dissertações e projectos artísticos, master classes.
Estabelecimento de parcerias com privados no sentido de constituir fundos documentais para estudo dos
alunos. Estes contactos resultaram na doação de espólios e colecções (Frederico de Freitas, José Duarte, José
Moças, entre outros).

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

In recent years, there have been great efforts made in the course’s relationship with the public, particularly
through the protocol with the Filarmonia das Beiras Orchestra, with specialists collaborating with instrument
lessons. Partnerships have been established with local authorities in the region, resulting in the provision of
equipment and public performances by students, of which we highlight: Cine Teatro Alba, Teatro Aveirense,
FCG, Casa da Música, etc. In addition to these partnerships, cooperation with other institutions, through the
supervision of dissertations and artistic projects, and the realisation of master classes should also be noted.
The establishment of partnerships with private institutions has also provided documental archives for students.
These contacts resulted in the donation of estates and collections (Frederico de Freitas, José Duarte and José
Moças, for example).

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
Atendendo à especificidade deste ciclo de estudos, a colaboração ao nível da docência com outros ciclos de
estudo da Universidade de Aveiro incide essencialmente com a Escola de Saúde no que se refere às Unidades
curriculares Música e Medicina I e II. A colaboração faz-se também ao nível de apresentações públicas de
alunos do mestrado em eventos nacionais e internacionais promovidos por outros departamentos da UA
(American Corner, Conferência Internacional Europa das Nacões, Dia da Universidade, Dia do Jazz etc). Desta
forma o mestrado em Música tem uma forte presença em praticamente todas as áreas de estudo da UA,
pontuando a vida académica. Estes momentos são oportunidades que distinguem o mestrado em Música pois
proporcionam aos alunos apresenções públicas do trabalho que estão a desenvolver com reflexo nos seus
currículos.
Ao nível dos projectos de investigação em que os docentes do MM participam, destaca-se a colaboração com
docentes das outras áreas científicas do Departamento.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
Given the specificity of this study course, collaboration in teaching with other study courses at the University of
Aveiro is primarily concerned with the School of Health with regard to the curricular units Music and Medicine I
and II. Collaborations also occur with public performances by master's degree students at national and
international events organized by other departments at UA (American Corner, International Congress: Europe of
Nations, University Day, Jazz Day etc). Thus, the Master’s in Music programme is firmly present in almost all of
UA’s study areas, punctuating the academic life. These moments are opportunities that distinguish the Master’s
in Music degree, as they provide opportunities for public performances that will also contribute to the students’
curriculae vitae. 
In terms of research projects in which the MM teachers participate, there various collaborations exist between
teachers from other scientific areas of the Department

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Maria do Rosário Correia Pereira Pestana

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Correia Pereira Pestana

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Helena Paula Marinho Silva de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Paula Marinho Silva de Carvalho

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo de Negreiros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo de Negreiros

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - António José Vassalo Neves Lourenço

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Vassalo Neves Lourenço

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Susana Bela Soares Sardo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Bela Soares Sardo

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Isabel Maria Machado Abranches de Soveral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Machado Abranches de Soveral

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Sara Carvalho Aires Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Carvalho Aires Pereira

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - António Manuel Chagas Rosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Chagas Rosa

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - David Wyn Lloyd

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
David Wyn Lloyd

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Evgueni Zoudilkine

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Evgueni Zoudilkine

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Filipa Martins Baptista Lã

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipa Martins Baptista Lã

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Helena Ribeiro da Silva Caspurro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Ribeiro da Silva Caspurro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Salgado de Castro Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Salgado de Castro Correia

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Luís Filipe Leal de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Leal de Carvalho

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José Paulo Torres Vaz de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Paulo Torres Vaz de Carvalho

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Pedro João Agostinho Figueiredo Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro João Agostinho Figueiredo Rodrigues

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Anabela Gonçalves da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Anabela Gonçalves da Silva

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
escola superior de saúde da universidade de aveiro

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - António José Monteiro Amaro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Monteiro Amaro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/665c0874-6e28-2f53-0f90-5471abec38f9
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/cbdd0e05-e153-c32b-b512-54731c6974f7
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/b9388a87-8561-4519-dde0-548143054eac
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Mapa VIII - Isabel Maria de Oliveira Alcobia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria de Oliveira Alcobia

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

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

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

Nome / Name
Grau /

Degree

Área científica /

Scientific Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Maria do Rosário Correia Pereira

Pestana
Doutor

Ciências Musicais -

Etnomusicologia
100 Ficha submetida

Helena Paula Marinho Silva de

Carvalho
Doutor Música 100 Ficha submetida

Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo

de Negreiros
Doutor Música 100 Ficha submetida

António José Vassalo Neves

Lourenço
Doutor Música 100 Ficha submetida

Susana Bela Soares Sardo Doutor
Ciências Musicais -

Etnomusicologia
100 Ficha submetida

Jorge Manuel de Mansilha Castro

Ribeiro
Doutor Música / Music 100 Ficha submetida

Isabel Maria Machado Abranches de

Soveral
Doutor Música 100 Ficha submetida

Sara Carvalho Aires Pereira Doutor Música – Composição 100 Ficha submetida

António Manuel Chagas Rosa Doutor Música 100 Ficha submetida

David Wyn Lloyd Doutor Música 50 Ficha submetida

Evgueni Zoudilkine Doutor Música 100 Ficha submetida

Filipa Martins Baptista Lã Doutor Música 100 Ficha submetida

Maria Helena Ribeiro da Silva

Caspurro
Doutor Educação Musical 100 Ficha submetida

Jorge Manuel Salgado de Castro

Correia
Doutor Música 100 Ficha submetida

Luís Filipe Leal de Carvalho Mestre Música 100 Ficha submetida

José Paulo Torres Vaz de Carvalho Doutor Música 100 Ficha submetida

Pedro João Agostinho Figueiredo

Rodrigues
Doutor Música 100 Ficha submetida

Anabela Gonçalves da Silva Doutor Fisioterapia 100 Ficha submetida

António José Monteiro Amaro Doutor Ciências Biomédicas 100 Ficha submetida

Isabel Maria de Oliveira Alcobia Doutor Música 100 Ficha submetida

   1950  

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/15af6dec-89da-4f62-7443-54719ce9d49c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/38da4153-8559-07c2-1524-5471a71b9b75
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/b141f691-adbb-0f6c-332d-547181cf751f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/61e78d1a-616b-f53e-bd5f-546096d0f136
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/f3c17880-1ed6-238b-bcae-54718a309d1d
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/c815b8ed-7962-3a94-3fa8-5471a0765207
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/305f0912-7a7c-07ef-7350-549878dd3866
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/d6a1cae7-bf57-06a2-dda0-5460a6aaf3bf
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/62ef92b0-bf62-f169-82bd-5447e5693444
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/305f0912-7a7c-07ef-7350-549878dd3866
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/2c77bfa7-e785-5274-a8c6-5460a851b9aa
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/5f3e36be-f309-05e7-8188-5471a31f0710
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/b9388a87-8561-4519-dde0-548143054eac
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/7310d632-e98b-5375-2e5b-54719e15af97
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/928fbe85-1c1a-6db4-a6b9-54609b6adfd9
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/2582af1f-53b2-2841-6f72-5460a746eadf
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/665c0874-6e28-2f53-0f90-5471abec38f9
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/bd22b61e-816e-11a0-e534-54609eeb5368
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/cbdd0e05-e153-c32b-b512-54731c6974f7
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/de89ad0b-0ec4-d53c-5680-54609cf17a50
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/annexId/9b19ac87-ebaa-c3c6-b6b9-54719ad55503
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<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 19 97,4

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 18.5 94,9

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

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

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
16.5 84,6

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

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

the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

FTE

Percentagem* /

Percentage*

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

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
19.5 100

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

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
1 5,1

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

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

Os procedimentos para avaliação do corpo docente da Universidade de Aveiro (UA) integram-se na política
desenvolvida pela instituição para a garantia da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que assenta,
mais do que na avaliação do processo, na melhoria contínua dos processos internos de funcionamento. A
avaliação da qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos
sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, e que é também uma exigência legal, está contemplada
no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, em vigor desde agosto de 2011. 
O modelo de avaliação desenvolvido na UA baseia-se na recolha exaustiva de dados relativos à atividade
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docente, associado a um processo que foi amplamente divulgado e participado com vista à obtenção de um
procedimento consensual. No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico,
promovida a discussão pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da

Universidade e publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011.
Tendo-se detetado, após o tratamento dos resultados das edições de 2004 a 2007 e 2008 a 2011, que o
Regulamento carecia de algumas conformações e aperfeiçoamentos, este Regulamento foi objeto de alteração,

consubstanciada no Regulamento n.º 163/2013, publicado no Diário da República n.º 90, 2.ª Série, de 10 de maio.
Através do sistema de avaliação desenvolvido, é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja, o ensino, a investigação, criação

artística e produção cultural, a cooperação e transferência de conhecimento e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação, os Diretores, na audição dos Avaliados da respetiva
unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente considerados na definição dos próprios
perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor para validação, os Estudantes, através do Sistema de
Garantia de Qualidade, o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro
(CCADUA), no acompanhamento de todo o processo, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados, e o Reitor a quem incumbe supervisionar o

processo de avaliação. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha

de dados já existentes na Universidade (RIA, SGQ) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS). 

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

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
No ano letivo 2013/2014 o DeCA tinha 7 trabalhadores não docentes, com contratos a 100%, organizados da
seguinte forma:
1 trabalhador com funções de adjunto de direção afeto e assessoria técnica/pedagógica das Direções de curso
e do departamento;

http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf
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4 trabalhadores alocados ao secretariado geral dos cursos
1 técnico para a área do audiovisuais e som
1 operário qualificado que presta apoio à organização dos espaços letivos.
O DeCA conta com pessoal administrativo e técnico superior que presta apoio às

Licenciaturas, pós-graduação, mestrados e doutoramentos, assim como ao corpo docente e discente. Este
pessoal não docente estabelece também as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos
da UA. 

No ano letivo 2014/2015 o DeCA admitiu mais 2 trabalhadores com funções de pianistas acompanhadores.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
During the 2013/2014 academic year, DeCA employed 7 non-academic staff, with full time (100%) contracts,
organised as follows:
1 worker responsible for assisting the directors and for the technical/pedagogical support of course directors
and the department; 
4 workers allocated to the general administration of courses
1 technician in the area of audio-visual and sound supports
1 skilled worker to support the organisation of teaching spaces
DeCA relies on skilled administrative and technical staff to support the degree, post-graduate, masters and
doctorate courses, as well as the teaching staff and the student body. The non-academic staff also establish
links with the Central Academic and Administrative Services at UA. 
For the academic year 2014/2015, DeCA employed two more workers, as piano accompanists. 

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A maioria do pessoal não docente tem qualificações superiores (4), 1 tem frequência universitária, 1 tem
funções de coordenação e outro é operário qualificado.
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - Técnico Superior (pós-graduação em gestão de Informação)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Técnico Superior (Licenciatura)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Técnico de Informática de Grau 1 – Nível (frequência Universitária)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Licenciatura)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA - Técnico Superior (Licenciatura) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistente operacional – (Instrução primária)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA - Coordenador Técnico (11º ano)
No ano letivo 2014/2015
STEFANO AMITRANO - Técnico Superior (Mestrado)
TAÍSSA POLOAKOVA PACHECO CUNHA (Licenciatura e frequência de mestrado)

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
The majority of the non-academic staff hold higher education qualifications (4), 1 has attended University, 1
plays a co-ordinating role, and another is a qualified skilled worker. 
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA – Superior Technician (post-graduate in Information Management)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Superior Technician (Bachelor Degree)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Technology Technician Grade 1 - Level (university attendance)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Bachelor Degree)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA – Superior Technician (Bachelor Degree) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistant – (Primary Education)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA – Co-ordinating Technician (11th year)
In the academic year 2014/2015:
STEFANO AMITRANO - Superior Technician (Master’s Degree)
TAÍSSA POLOAKOVA PACHECO CUNHA (Bachelor Degree and Masters programme attendance)

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

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The non-teaching staff is evaluated according to the rules and procedures established by Law No. 66-B / 2007 of
December 28th and Decree No. 1633/2007 of December 31st. 

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

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

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

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

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 61

Feminino / Female 39

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 12.7

24-27 anos / 24-27 years 28.6

28 e mais anos / 28 years and more 58.7

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

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 32

2º ano curricular 31

 63

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

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

2012/13 2013/14 2014/15



12/23/2014 ACEF/1415/10862 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dca3d2af-580f-b560-0705-543f8009a508&formId=d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0 33/90

N.º de vagas / No. of vacancies 47 43 40

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 35 57 66

N.º colocados / No. enrolled students 20 34 39

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 20 34 39

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 13 10 15

Nota média de entrada / Average entrance mark 15 16 17

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

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

Nos últimos dois anos lectivos tem vindo a observar-se uma maior distribuição dos candidatos pelas diferentes
áreas de especialização.

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

In the last two academic years has been observed a greater distribution of candidates by the different branches.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

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

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

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

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acolhimento aos novos estudantes contempla vários momentos: a receção no processo de matrícula pelos
Serviços de Gestão Académica, os Serviços de Acão Social, a Associação Académica e a Salgadíssima
Trindade, a participação no projeto CAMPUS4’US, ritual de acolhimento implementado a partir do ano 2010, as
visitas aos departamentos e às demais infraestruturas da UA, a apresentação dos serviços e da orgânica de
funcionamento da UA.
A partir destes momentos iniciais de acolhimento institucional, a integração dos estudantes na comunidade
académica é feita através das Direções e Núcleos de Curso, a Associação Académica e da Praxe, os Serviços
de Ação Social e o Gabinete Pedagógico, entre outros.
Desde 2011/2012 está em funcionamento um Programa de Tutoria, que visa assegurar o acompanhamento
académico e pessoal dos estudantes, e a promover a sua integração e participação na comunidade e o seu
sucesso escolar. 
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5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
New students are welcomed in a variety of ways: at the time of matriculation, they are received by the
Academic Management Services, the Social Welfare Services, the Students Union; during Welcome week, they
participate in the welcoming event, CAMPUS4US-UA, an institutional initiative launched in 2010, visit the
departments and other essential locations, and are introduced to the institution’s services and ways of working. 
After these initial moments of institutional welcome, the students’ integration into the academic community is in
the hands of the Study Programme Directors and their committees, the student bodies, the Social Welfare
Services and the Pedagogical Office, amongst others. 
Since 2011/2012, a Tutoring Programme has been in place with a view to supporting students in their academic
and personal careers, and promoting their integration and participation in the community, and their academic
success. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Processos

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

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

Os objetivos do 2º ciclo em Música são: 1) Oferecer uma continuidade de formação na linha de uma formação
de 1º ciclo em Música; 2) Contribuir para a formação de quadros especializados em música, com uma
formação sólida e suficientemente amadurecida pela prática, aspeto que é inerente a qualquer formação em
música prática; 3) Consolidar a valorização da Música enquanto área científica no seio da academia
portuguesa, conferindo um perfil científico aos trabalhos de investigação desenvolvidos nos programas de
mestrado; 4) Continuar a oferecer, de acordo com os princípios de Bolonha, um espaço de diálogo de elevada
qualidade entre a academia portuguesa e as academias europeias que acolhem cursos de música, seja no
plano da performance ou dos estudos em performance e composição, seja no domínio das Ciências Musicais.A
adequação a Bolonha do Mestrado em Música do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de
Aveiro oferece quatro ramos na investigação em Música - Performance, Composição, Musicologia e Direcção
(Orquestral, Coral e de Bandas Filarmónicas). Nomeadamente nas áreas de especialização de Direcção,
Composição e Performance, estes cursos de pós-graduação oferecem uma oportunidade única aos maestros,
compositores e intérpretes (de qualquer instrumento) de reflectirem sobre o seu trabalho artístico produzindo
conhecimento novo. Espera-se, como aptidões a desenvolver pelos estudantes, o desenvolvimento de
competências profissionais que permitam uma participação eficaz e activa no mercado de trabalho na área da
música, como intérpretes (ramos de performance e direcção) - solistas, membros de grupos de câmara e
orquestras profissionais; compositores (ramo de composição) - em contexto de música erudita, mas também
como arranjadores e compositores para os media; e musicólogos (ramo de musicologia) - com dedicação à
pesquisa, mas também como profissionais em programas e instituições dedicadas á cultura e educação de
públicos.
O programa curricular está adaptado às oportunidades correntes e existentes no mercado de trabalho, por um
lado, e, por outro, aborda o desenvolvimentos de competências de pesquisa que possam constituir uma base
adequada para a prossecução de estudos a nível de doutoramento. A monitarização dos perfis de estudantes e
dados relativos à empregabilidade (vide secção 5) confirma a pertinência do programa de estudos e o seu grau
prático de eficácia.

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

The objectives of the 2nd cycle program in music are: 1) to offer an opportunity to continue the 1st cycle of
studies in music; 2) to contribute to the specialized training of music professionals, with a solid and sufficiently
mature practical application, an aspect that is inherent to all practical musical training; 3) to consolidate an
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appreciation of music as a scientific area at the heart of the Portuguese academy, conferring a scientific profile
to the research work carried out in the master's programs; 4) to continue to provide, in accordance with the
principles of Bologna, a place for high quality dialogue between the Portuguese academy and the European
academies that offer study programs in Music, in the area of performance or studies in performance and
composition, and in the field of musicology and ethnomusicology.
In order to implement these aims, the study program addresses both theoretical and practical aspects of music
making and music theory. Students are expected to develop professional skills that will allow for an active
participation in the music market, as performers (performance and conducting branches) - soloists, members of
professional chamber groups and orchestras; composers (composition branch) - Western-style contexts, but
also as arrangers, and composers for the media; and musicologists (musicology branch) - leading to academic
research, but also as professionals in outreach and educational institutions and projects.
The study program is adapted to current and extant employment opportunities, on the one hand, and, on the
other hand, encompasses the development of research skills that may constitute an adequate basis for further
studies at doctoral level. Monitoring students' profiles and employment data (see section 5) confirms the
pertinence of the study program and its practival degree of fulfillment.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Prevê-se uma eventual revisão curricular assim como uma actualização científica e de métodos de trabalho,
segundo uma periodicidade de seis anos.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
We can predict that every six years, it is expectable a curricular revision as well as a scientific update and
working methods.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Musicologia I (Seminário I e Textos e Contextos I)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Musicologia I (Seminário I e Textos e Contextos I)

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Correia Pereira Pestana – 60 horas/Hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro – 60 horas/Hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer e aplicar métodos e técnicas de investigação diacrónica e sincrónica. 
Conhecer os projetos de investigação musicológica/etnomusicológica em curso na Universidade de Aveiro e
em outras universidades portuguesas.
Conhecer os fundos dos arquivos de música em Portugal, assim como de coleções particulares.
Discutir problemas relacionados com a preservação, estudo e divulgação desses acervos. 
Analisar o papel histórico da crítica musical em Portugal, no contexto da música erudita. 
Desenvolver e aperfeiçoar competências que permitam interpretar de forma fundamentada os diferentes
fenómenos e processos musicais que conhecem;
Discorrer sobre os principais problemas e conceitos associados nos dias de hoje aos estudos
etnomusicológicos e musicológicos;
Realizar uma investigação original, sustentada metodológica e teoricamente no campo da musicologia ou da
etnomusicologia atual. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand and to apply diachronic and synchronic research methods and techniques;
To present research projects in musicology and ethnomusicology which are being developed at the University
of Aveiro and other Portuguese universities; 
To introduce musical sources and archives in Portugal, including specific collections; 
To discuss problems related to the preservation, study and dissemination of these materials;
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To analyse the historical role of musical criticism in Portugal, in the context of Western music; 
To develop and refine skills which allow for a adequately-founded interpretation of various musical phenomena
and processes;
To discuss the key issues and concepts which are associated with ethnomusicological and musicological
studies nowadays;
To undertake original research, based on current methodologies and theories from the fields of musicology
and/or ethnomusicology. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Fontes de documentação escrita sonora e visual de música: documento, bases de dados, outras.
Códigos de catalogação e processos de tratamento de suportes de música (textuais, sonoros, visuais). 
Coleções públicas e particulares de acervos de música e outra documentação relevante para o estudo da
música em Portugal. 
Conceitos: arquivo, património imaterial, preservação, memória/história. 
Investigação em música diacrónica e sincrónica desenvolvida no CESEM, CITAR e INET-md: enfoques teóricos,
métodos, investigadores, redes de investigação, principais fóruns de discussão, publicações.
Musicologia/etnomusicologia: domínio(s) de estudo em música. 
Tópicos de análise: categorias musicais, crítica musical, música e género, nacionalismo, música e comunidade.

6.2.1.5. Syllabus:
Sources of written, sound and visual: documents, data bases, other. 
Codes for cataloguing and processing musical supports (textual, audio, visual).
Public collections, in particular those related to music, and other documentation relevant to the study of music in
Portugal. 
Concepts: archives, immaterial patrimony, preservation, memory/history. 
Diachronic and synchronic research in music developed in the research centres CESEM, CITAR and INET-md;
theoretical perspectives, methods, researchers, research networks, principal discussion forums, publications.
Musicology/ethnomusicology: field(s) of research in music.
Topics of analysis: musical categories, musical criticism, music and gender, nationalism, music and
community. 

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

Os conteúdos compreendem as três metas principais definidas nos objetivos: uma relacionada com uma
abordagem crítica à documentação em si, ao seu tratamento, preservação e estudo; outra com o panorama da
investigação musicológica/etnomusicológica em Portugal; uma terceira com a produção de conhecimento atual
em torno de conceitos transversais ao estudo da música e de temas em desenvolvimento na moderna
musicologia e etnomusicologia. A seleção dos 
conceitos e tópicos de análise (enunciada nos conteúdos) estabelece uma relação directa com os estudos
desenvolvidos e em curso nos principais centros universitários de estudo de música em Portugal. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contexts encompass the three principal aims defined as objectives: firstly, the critical approach to
documentation itself, its treatment, preservation and study; secondly, the study of the panorama of
musicological/ethnomusicology research in Portugal; and, finally, the production of current knowledge on
transversal studies of music and themes being developed through modern musicology and ethnomusicology.
The selection of the concepts and topics for analysis (identified in the contexts) establishes a direct relationship
with existing and current research in the principal universities with music courses in Portugal.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade Curricular Musicologia I, com 4 horas semanais, está organizada em dois módulos de duas horas
cada: Seminário Temático I e Textos e Contextos I. A classificação final resulta da média ponderada (50% +
50%) das avaliações dos módulos que a constituem, sendo que em cada um dos módulos o aluno tem de ter
classificação igual ou superior a dez valores.
Os módulos têm uma componente expositiva, por parte do professor e outra prática, desenvolvida dentro e fora
da sala de aula pelos alunos, individualmente e/ou em grupo, com a supervisão dos docentes. A avaliação é
discreta, compreendendo por isso três momentos para cada um dos módulos: participação nas discussões e
trabalhos nas aulas (20%); processo de levantamento/constituição de fontes/documentos de investigação
(30%); trabalho de investigação original (50%). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Four hours per week are dedicated to the Curricular Unit ‘Musicology I’, organised as two modules of two hours:
Thematic Seminary I, and Texts and Contexts I. The final grade is the weighted average of assessments from the
constituent modules (50% + 50%), once the student has earned a minimum grade of 10 points in each module. 
The modules all comprise presentations, by the teacher and in practice, developed within and outside of the
classroom by the students, individually and/or in groups under the supervision of teachers. The evaluation is
discreet, with three assessments for each module: participation in discussions and class assignments (20%);
the research process/constitution of sources/research documents (30%); original research work (50%).

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

As metodologias de ensino relacionam-se funcionalmente com os objetivos. A componente expositiva, a cargo
dos docentes, permite apresentar os assuntos que vão ser tratados, dar a conhecer os recursos de
investigação e providenciar a contextualização devida e o enquadramento teórico. Por sua vez, espera-se que
os alunos se organizem – umas vezes individualmente e outras em grupo – de modo a efetuar as leituras e
discutir os seus conteúdos; a abordar as diferentes fontes/documentos. Os alunos selecionam um tema (de
entre os abordados nas aulas), um acervo específico (parte dele) e desenvolvem uma investigação original na
qual, se possível, combinam as vertentes diacrónica e sincrónica (em estudos históricos esta vertente pode
ser assegurada por interpretações musicais atuais de obras históricas ou pela crítica musical a essas
interpretações). Ao longo das aulas e nas OT, os alunos apresentam desenvolvimentos das suas investigações
individuais, o que permite que os professores e colegas se pronunciem sobre as mesmas. 
Seminário I - Oferece aos alunos uma preparação teórica no quadro das obras de referência. Será construído
com base na análise e discussão de textos fundamentais como os clássicos que ajudaram a construir o
pensamento da disciplina, e textos contemporâneos que oferecem uma visão dinâmica da mesma. 
Textos e Contextos I – Proporciona o contacto com arquivos, centros e projetos de investigação. Estimula a
reflexão crítica sobre as práticas musicológicas/etnomusicológicas desenvolvidas e em curso. Reflete sobre
as questões exploradas, os métodos e teorias em que se sustentam.
A Unidade Curricular Musicologia I tem continuidade em Musicologia II, unidade curricular que compreende
igualmente dois módulos: Seminário II e Textos e Contextos II. Assim, os objetivos, métodos e conteúdos de
ambas as unidades curriculares estão pensados de modo a assegurar essa continuidade. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are functionally related to the defined objectives. The presentation component, by
the teachers, introduces the issues that will be addressed, introduces research resources and provides an
adequate context and theoretical framework. Thus, it is expected that the students promote their own
framework - both individually and in groups - in order to read and discuss the literature, and address different
sources/documents. Students must select a theme (from those addressed in class), a part of specific collection,
and develop an original investigation, which, whenever possible, combines diachronic and synchronic aspects
(for historical studies, this aspect may comprise modern interpretations of historical musical works through
criticism of interpretations) of these works. Throughout the lessons and in tutorial sessions, students will
present developments in their individual research, allowing the teachers and colleagues to discuss their work.
Seminar I - Provides students with a theoretical preparation regarding reference works . This will be based on
the analysis and discussion of key and classical texts that provide the foundation framework for this study field,
and contemporary texts that provide a dynamic view of the field.
Texts and Contexts I - Provides contact with archives, research centres and projects. Encourages the critical
reflection on concluded and ongoing musicological/ethnomusicological practices. Reflects on the issues
explored, methods and theories on which they are based.
Musicology I proceeds to Musicology II, a course that also comprises two modules: Seminar II and Texts and
Contexts II. Thus, the objectives, methods and content of both courses are designed in order to ensure
continuity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bohlman, P. (2011). Music, Nationalism, and the Making of the New Europe. London: Routledge. 
Castelo-Branco, S. (org.). (2010). Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX. Linda-a-Velha: Círculo de
Leitores.
Ferreira de Castro, P. (2003). “Notas sobre modernidade e nacionalismo”. Revista Portuguesa de Musicologia.
13, pp. 145-62.
Le Goff, J. (1984). “História”, “Memória”, “Documento/Monumento”. In Enciclopédia Einaudi: Memória-História.
Vol.1 . Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
Nettl, B. (2005). The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concepts. Urbana, IL: University of Illinois
Press.
Soeiro de Carvalho, J. (1997). “A experiência transcultural na música: relatividade e experiência”, Revista da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 19: 119-126.
Taruskin, R. (2004). Oxford History of Western Music. Oxford: Oxford University Press.
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Vieira de Carvalho, M. (2006). Pensar a música, mudar o mundo: Fernando Lopes-Graça. Porto: Campo das
Letras.

Mapa X - Musicologia II (Seminário II e Textos e Contextos II)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Musicologia II (Seminário II e Textos e Contextos II)

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Correia Pereira Pestana - 60 horas/hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro - 60 horas/hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer obras, géneros relevantes e protagonistas da história da música da tradição escrita ocidental, com
particular enfoque em Portugal; 
Conhecer o processo de documentação de música folclórica em Portugal e as práticas musicais
materializadas.
Conhecer o impacte da emergência da ‘esfera pública’ e dos média na massificação dos consumos musicais e
da prática musical ‘amadora’;
Analisar processos de folclorização e de revivalismo em Portugal; 
Desenvolver e aperfeiçoar competências que permitam interpretar de forma fundamentada os diferentes
fenómenos e processos musicais atuais;
Discorrer sobre os principais problemas e conceitos associados nos dias de hoje aos estudos
etnomusicológicos e musicológicos;
Realizar uma investigação original, sustentada metodológica e teoricamente no campo da musicologia ou da
etnomusicologia atual. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To approach works, relevant topics and protagonists in the history of the written tradition of Western music,
with a particular focus on Portugal; 
To understand the process of documenting folk music in Portugal and embodied musical practices; 
To understand the impact of the emergence of the 'public sphere' and the media in the mass consumption of
music and ‘amateur’ musical practice; 
To analyse processes of folklorisation and its revival in Portugal; 
To develop and refine skills that allow for a grounded interpretation of different phenomena and current musical
processes; 
To discuss the key issues and concepts currently associated with ethnomusicological and musicological
studies; 
To conduct original research, methodologically and theoretically sustained in current musicological or
ethnomusicological research.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
To approach works, relevant topics and protagonists in the history of the written tradition of Western music,
with a particular focus on Portugal; 
To understand the process of documenting folk music in Portugal and embodied musical practices; 
To understand the impact of the emergence of the 'public sphere' and the media in the mass consumption of
music and ‘amateur’ musical practice; 
To analyse processes of folklorisation and its revival in Portugal; 
To develop and refine skills that allow for a grounded interpretation of different phenomena and current musical
processes; 
To discuss the key issues and concepts currently associated with ethnomusicological and musicological
studies; 
To conduct original research, methodologically and theoretically sustained in current musicological or
ethnomusicological research.

6.2.1.5. Syllabus:
History of music in the written Western tradition.
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Rural musical practices in Portugal.
Popular music, with a focus on Portugal
Jazz and Jazz in Portugal
Processes of documenting rural music: protagonists, theories, methods and materialisations.
Concepts: oral/written, improvisation/composition, media, folklore, folklorisation, revivalism, traditionalism,
performance, ‘amateur’/professional.

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

Os conteúdos constituem o travejamento base para alcançar as metas principais definidas nos objetivos. Estão
organizados de modo a fornecerem uma perspectiva abrangente da música e do fazer musical, no passado e no
presente. Esse conhecimento permitirá aos alunos desenvolver e aperfeiçoar competências que permitam
interpretar de forma fundamentada os diferentes fenómenos e processos musicais atuais.
Por sua vez, os conceitos fornecem um enquadramento teórico necessário para que os alunos possam
discorrer sobre os principais problemas e conceitos associados nos dias de hoje aos estudos
etnomusicológicos/musicológicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents constitute a matrix adapted to develop the main aims. They are organised in order to provide a
comprehensive perspective of music and music making, both in the past and the present. This knowledge will
allow students to develop and refine skills that allow the justified interpretation of different phenomena and
current musical processes. These concepts will build the required theoretical foundation, which will enable the
students to discuss the key issues and concepts currently associated with ethnomusicological and
musicological studies.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade Curricular Musicologia II está organizada em dois módulos de duas horas cada: Seminário Temático
II e Textos e Contextos II. A classificação final resulta da média ponderada das avaliações (50% + 50%) dos
módulos que a constituem, sendo que em cada um dos módulos o aluno tem de ter classificação igual ou
superior a dez valores.
Os módulos têm uma componente expositiva, por parte do professor, e outra prática, desenvolvida dentro e fora
da sala de aula pelos alunos, individualmente e/ou em grupo, com a supervisão dos docentes. A avaliação é
discreta, compreendendo por isso três momentos para cada um dos módulos: participação nas discussões e
trabalhos nas aulas (20%); processo de levantamento/constituição de fontes/documentos de investigação
(30%); trabalho de investigação original (50%). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit Musicology II is organised as two modules of two hours: Thematic Seminary II, and Texts and
Contexts II. The final grade is the weighted average of assessments from the constituent modules (50% + 50%),
once the student has earned a minimum grade of 10 points in each module. 
Both modules comprise presentations by the teacher, and by the students, developed within and outside of the
classroom by the students, individually and/or in groups, under the supervision of the teachers. The evaluation
is discreet, with three assessments for each module: participation in discussions and class assignments (20%);
the research process/constitution of sources/research documents (30%); original research work (50%).

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

As metodologias de ensino relacionam-se funcionalmente com os objetivos. A componente expositiva, a cargo
dos docentes, permite apresentar os assuntos que vão ser tratados, dar a conhecer os recursos de
investigação e providenciar a contextualização devida e o enquadramento teórico. Por sua vez, espera-se que
os alunos se organizem – umas vezes individualmente e outras em grupo – de modo a efetuar as leituras e
discutir os seus conteúdos. Os alunos selecionam um tema (de preferência relacionado com o projeto de
dissertação que vão desenvolver no próximo ano letivo) e desenvolvem uma investigação original. Ao longo
das aulas e nas OT, os alunos apresentam desenvolvimentos das suas investigações individuais, o que permite
que os professores e colegas se pronunciem sobre as mesmas. 
Seminário II – Explora os conteúdos relacionados com a história da música ocidental e o jazz. 
Textos e Contextos II – Explora os conteúdos relacionados com outros domínios da música. 
A Unidade Curricular Musicologia II dá continuidade a Musicologia I, e compreende igualmente dois módulos:
Seminário II e Textos e Contextos II. Assim, os objetivos, métodos e conteúdos de ambas as unidades
curriculares estão pensados de modo a assegurar essa continuidade. 
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are functionally related to the defined objectives. The presentation component, by
the teachers, introduces the issues that will be addressed, introduces research resources and provides an
adequate context and theoretical framework. Thus, it is expected that the students promote their own
framework - both individually and in groups - in order to read and discuss the literature, and address different
sources/documents. Students must select a theme (from those addressed in class), a part of specific collection,
and develop an original investigation, which, whenever possible, combines diachronic and synchronic aspects
(for historical studies, this aspect may comprise modern interpretations of historical musical works through
criticism of interpretations) of these works. Throughout the lessons and in tutorial sessions, students will
present developments in their individual research, allowing the teachers and colleagues to discuss their work.
Seminar II – Explores issues relating to the history of Western classical music and jazz. 
Texts and Contexts II – Explores contexts related to other musical areas. 
The curricular cnit Musicology II provides continuity with Musicology I, and also includes two modules: Seminar
II and Texts and Contexts II. Thus, the objectives, methods and contexts of both curricular units are designed in
order to ensure this continuity. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Castelo-Branco, S. (org.). (2010). Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX. Linda-a-Velha: Círculo de
Leitores.
Finnegan, R. (2007). The Hidden Musicians Music-Making in an English Town. Middletown: Wesleyan University
Press.
Frith, S. (1999). Performing Rites:On the Value of Popular Music. Cambridge, Massachusetts: Harvard 
Nettl, B. e Melinda R. (eds.) (1998). En el Transcurso de la Interpretación. Madrid: Akal.
Pestana, M. R. (2012). Armando Leça e a Musica Portuguesa (1919-40). Lisboa: Tinta-da-China. 
Pestana, M. R. e Castro Ribeiro, J. (2014). Folclore e Folclorização: trânsitos da música e da dança em Montijo.
Lisboa: Colibri. 
Taruskin, R. (2004). Oxford History of Western Music. Oxford: Oxford University Press.

Mapa X - Estética Musical

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estética Musical

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Pestana 30 horas/30 hours

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer contributos de diferentes filósofos e outros agentes da reflexão estética para a definição dos
conceitos Estética e Arte.
Conhecer a literatura selecionada.
Contextualizar os diferentes contributos desses autores em concepções do mundo historicamente situadas.
Verbalizar e problematizar as noções básicas relativas à Estética Musical expostas na literatura sugerida.
Posicionar-se criticamente relativamente aos valores, conceitos e categorias que enformam a experiência
estética em geral e a experiência musical, em particular.
Refletir criticamente sobre a criação e a recepção da obra de arte musical.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the contributions of different philosophers and other agents of aesthetic reflection in order to define the
concepts of Aesthetics and Art.
To know selected literature
To contextualise the various contributions of these authors in historically situated representations of the world.
To verbalise and identify basic ideas relating to Aesthetics in Music according to the suggested literature.
To present a critical position regarding values, concepts, and categories which comprise the aesthetic
experience in general and the musical experience in particular. 
To critically reflect on the creation and the reception of the musical work of art. 
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A música é uma Arte? O que é a Arte?
A música segundo a mitologia grega e os filósofos da antiguidade clássica.
O contexto da Modernidade. A estética em Kant. Experiência estética e conhecimento.
Hegel: arte e auto-representação do real. A dialéctica.
Nietzsche. Arte como reflexo do mundo. A força da arte. 
A fenomenologia. Conceitos nucleares ao pensamento de , Edmund Husserl.
Jean-François Lyotard : meta-narrativas. O figural vs. raciocínio lógico-verbal.
A questão da reprodutibilidade da obra de arte segundo Walter Benjamin.
Arte capitalismo e totalitarismo segundo Adorno.
Pierre Bourdieu: estética e habitus

6.2.1.5. Syllabus:
Music is an Art? What is Art?
Music according to Greek mythology and the ancient classical philosophers.
The context of Modernity. Aesthetics according to Kant. Aesthetic experience and knowledge.
Hegel: art and self-representation of the real. Dialectics.
Nietzsche. Art as a reflection of the world. The force of art.
Phenomenology. Nuclear concepts according to Edmund Husserl.
Jean-François Lyotard: meta-narratives. The figural versus logical-verbal reasoning.
The question of the reproduction of a work of art, according to Walter Benjamin.
Capitalism and totalitarianism in Art, according to Adorno.
Pierre Bourdieu: aesthetics and habitus

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

A disciplina explora as principais questões que ao longo do tempo e na atualidade têm sido centrais na
definição da Estética. Os objectivos promovem a construção do conhecimento de um campo do saber e um
posicionamento crítico em relação às diferentes problemáticas.
Os tópicos que definem os conteúdos programáticos providenciam os instrumentos conceptuais necessários
para a contextualização das diferentes teorias e o exercício de uma reflexão crítica e informada. O
conhecimento do percurso histórico, que atravessa os principais responsáveis pela reflexão sobre estética do
passado e do presente, constitui uma base para a compreensão da interdependência entre o discurso
conceptual e a produção/recepção artísticas e entre a cultura em que o artista está inscrito e o modo como a
arte musical é pensada, produzida e experienciada. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course explores the main issues which, throughout time and until the present day, have been central to this
theme. The objectives promote the understanding of a field of knowledge and the construction of a critical
position regarding different problems.
The topics which define the programmatic contexts provide the necessary conceptual instruments in order to
contextualise different theories and apply a critical and informed reflection. Knowing the historical journey of
authors associated with aesthetic reflection from the past to the present constitutes a base for the
understanding of the interdependence between the conceptual discourse and artistic production/reception, and
between the culture to which the artist belongs and the way in which musical art is considered, produced and

experienced. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas dividem-se em duas partes: Uma primeira, de discussão entre alunos-e-professora de um texto

previamente selecionado; Uma segunda, expositiva e de apresentação de casos exemplares, a cargo da
docente. 

A avaliação é discreta e decorre segundo três linhas: Participação nos debates na primeira hora da aula a partir
das leituras sugeridas; Participação no painel temático realizado no final do semestre (o painel é uma sessão

subordinada aos temas em estudo e é dinamizado pelos alunos, esperando-se que os alunos sejam capazes de
colocar questões, de discutir perspectivas e de apresentarem uma posição critica); realização de uma
recensão de um texto dado. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are divided in two parts: the first comprises the discussion, involving the students and the teacher, of a

pre-selected text; the second involves the teacher’s exposition and presentation of examples.
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The evaluation is discreet, according to three aspects: participation in debates (30%) during the first hour of the

class, based on the suggested readings; participation in a thematic panel (40%) which will take place at the end
of the semester (the panel is a session based on the themes studied, and chaired by the students; they should

demonstrate the following skills: raising issues, discussing perspectives and displaying a critical position); the
submission of a review of a suggested text (30%). 

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

curricular.
As metodologias de ensino estão funcionalmente relacionadas com os objetivos porque: 1 - promovem 

a participação dos alunos nas aulas: As leituras propostas aos alunos serão exploradas ao longo das aulas,
podendo estes colocar as suas dúvidas e partilhar as suas reflexões. Todas as aulas começam com um

momento de discussão conjunta entre alunos, na qual a professora participa como moderadora, que parte do
tema/conteúdo apresentado na(s) aula(s) anteriores e do texto que foi dado aos alunos para ler. O envolvimento

dos alunos nas discussões de textos de leitura obrigatória e de conteúdos apresentados nas aulas promove as
capacidades de verbalização e problematização das noções básicas relativas à Estética Musical. É ainda

solicitada a participação no painel temático realizado no final do semestre (uma sessão subordinada aos temas
em estudo, que é dinamizada pelos alunos, esperando-se que os estes sejam capazes de colocar questões, de
discutir perspectivas e de apresentar uma posição critica). 2 – asseguram o travejamento teórico e o

conhecimento dos contributos de diferentes protagonistas pela exposição teórica e apresentação de exemplos
práticos, que constitui a segunda parte/hora da disciplina; 3 – contribuem para o estímulo do trabalho

personalizado, com o apoio do professor sempre que solicitado, através da realização de uma recensão crítica
de um texto dado, para a qual o aluno terá de efectuar uma pesquisa, resolver problemas, discutir conceitos e

explorar criticamente bibliografia especializada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are functionally related to the objectives as they: (1) promote the participation of

students during class. The selected readings will be discussed throughout the classes, allowing the students to
question and share their reflections. All classes will begin with a discussion (involving students, with the

teacher as chair) of themes presented in previous classes, and of the suggested readings. The involvement of
the students in discussions of the recommended and required reading and of the topics presented in class

promotes the students’ capacities to verbalise and discusss basic concepts related to Musical Aesthetics.
Participation in the thematic panel at the end of the semester is also required (a session based on the themes

studied, and chaired by the students, in the hope that they will be capable of posing questions, discussing
perspectives and displaying a critical position); 2. Ensure a theoretical knowledge basis and the understanding

of the contributions of different protagonists through the theoretical exposition and presentation of practical
examples, which constitute the second part of each class; 3. Contribute towards the production of individual
work, with the support of the teacher whenever requested, through the writing of a critical review of a

suggested text, which requires the student to undertake research, solve problems, discuss concepts and
critically explore specialised literature.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adorno, Th.W. (1982). Teoria estética. Lisboa, Ed.70.

Beckett, S. (1998). Dias Felizes. Lisboa, Editorial Estampa.
Budd, M. (1996). Values of Art. Pictures, Poetry and Music. Penguin Books.
Danto, A. C. (2005). El Abuso de la Belleza. La Estética y el Concepto del Arte. Barcelona, Paidós._

Danto, A. C. (1999). Después del fin del arte. Barcelona, Paidós._
Didi-Huberman, G. (2001). Devant l’image. Paris, Éd. de Minuit._

Didi-Huberman, G. (2000). Devant le Temps. Paris, Éd. de Minuit.
Ferry, L. (1990). Homo Ästheticus. L’Invention do Goût à l’Âge Democratique. Paris, Éd.Grasset et Fasquelle.

Galard, J. (2004). La Beauté à Outrance: Réflexions sur l’Abus Esthétique, Paris, Actes Sud.
Goodman, N. (1995). Modos de Fazer Mundos. Porto, Edições Asa.

Graham, G. (2001). Filosofia das artes. Introdução à estética. Ed. 70, Lisboa.
Heidegger, M. (1999). A Origem da Obra de Arte

Mapa X - Indústria da Música e Políticas Culturais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Indústria da Música e Políticas Culturais

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Maria do Rosário Correia Pereira Pestana 30 horas/hours

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

s,d,

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

Comnhecer o desenvolvimento da tecnologia de gravação e reprodução sonora desde finais do século XIX.
Compreender o impacte dessas tecnologias nos processos de produção/criação musical e consume de
música, assim como na construção de memórias colectivas.

Conhecer as relações entre indústrias e música, nomeadamente entre os midia e as categorias musicais
Compreender e discutir o processo de categorização musical, no que se refere à indústria discográfica.

Questionar conceitos como “autenticidade” e “cultura de massas”
Conhecer e discutir políticas culturais no contexto da música em Portugal.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the development of the technologies of sound recording and reproduction since the late 19th
century.

To understand the impact of technology on the processes of musical production/creation and use, as well as on
the construction of collective memory.

To become acquainted with the relationships between industry and music, between the media and musical
categories.

To understand and to be able to discuss the processes of categorizing music, and the emergence of trends in
the discography industry.

To question concepts such as “authenticity” and “mass culture”.
To become aware of and able to discuss cultural politics in the Portuguese musical context.

To be able to develop a cultural project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Tecnologia de gravação e reprodução de som. Arquivos sonorous. 

2. Música e Mercado. 
3. Indústrias culturais: disco, radio, televiseo, web. 

4. Políticas culturais. Cultura vs. economia. 
5. Categorização musical.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Sound technology . Sound archives. 
2. Music and Market. 

3. Cultural industries: disc, broadcasting, television, web. 
4. Cultural politics. Culture vs. economy. 

5. Musical categorization. 

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

Os conteúdos têm um grande enfoque na experiência musical quotidiana dos alunos. Esta relação de
proximidade é criticamente explorada nas leituras propostas, na exposição teórica feita pela docente no início

de cada uma das aulas, nas discussões que se seguem entre professora e alunos e entre alunos e nos
trabalhos individuais e em grupo propostos. Os temas abordados ao longo das aulas exploram as dimensões
diacrónica e sincrónica da indústria e políticas culturais, a nível internacional mas, sempre que possível com

um particular enfoque na realidade em Portugal.

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

The contents have a strong focus on students' everyday life musical experience. This close relationship is
critically explored in the readings suggested during the theoretical presentations at the beginning of each class,

the discussions between teacher and students and between students, and on individual and group academic
assignments. The topics addressed during the lessons explore the diachronic and synchronic dimensions of
industry and cultural policies at the international level but, whenever possible, with a particular focus on the

Portugal case.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas compreendem uma dimensão teórica e outra prática. A primeira integra apresentações feitas pela
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docente no início de cada aula, a leitura de um conjunto de textos por parte dos alunos, as discussões críticas
abertas entre os alunos e a docente e entre os alunos entre si, e a redação e apresentação do trabalho final.

Relativamente à segunda, baseou-se sobretudo em exemplos/experiências do quotidiano dos alunos e em
documentação coligida no âmbito de investigações em curso no INET-md. 

Paralelamente, cada um dos alunos desenvolveu uma investigação individual sobre um tema à sua escolha,
investigação essa que culminou uma apresentação oral perante a turma e num trabalho escrito. 

A avaliação compreende a participação nas discussões das aulas, no trabalho individual escrito e na sua
apresentação e defesa oral, perante os colegas. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The classes comprise two theoretical and practical perspectives. The first includes the teacher’s oral
presentations at the beginning of each lesson, reading a set of texts by students, critical open discussions

among students and between the students, and the writing and oral presentation of the final individual paper. 
The practical dimension is mostly based on examples or experiences from students’ everyday lives and on

documentation gathered or collected at INET-md archives. 
Along with these tasks, each student will develop an individual research on a topic. This research will be the

basis for an oral presentation during classes and for a written paper. 
The evaluation is focused on participation during the lessons (33,3%), an individual written paper (33,3%), and its

oral presentation and defense (33,4%). 

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

A programação das aulas correlaciona-se com projectos de investigação em curso no polo de Aveiro do
Instituto de Etnomusicologia Centro de Estudos em Música e Dança, sendo realizados pelos alunos vários

trabalhos individuais nesse âmbito. 
É, ainda, proposta à turma a elaboração de um projeto coletivo no âmbito da produção cultural, desde a sua
concepção, passando pela programação e consecução. Os alunos são estimulados a organizaram-se em

pequenos grupos, assumido cada um uma parte do projeto a ser apresentado no Departamento de
Comunicação e Arte. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The schedule of the classes is correlated with ongoing research projects at the pole of Aveiro of the Institute of

Ethnomusicology - Centre for the Study of Music and Dance: one is concerned with Frederico de Freitas, a
Portuguese composer that played an expressive role as a “Portuguese song” composer for theatre and cinema
and who had also a relevant position at the National Public Radio and at the His Master’s Voice branch in

Portugal; the other is José Moças’ 78 r.p.m. collection.
The class will undertake the elaboration of a collective project that comprehends the framing, programming and

implementation of a cultural activity. Students are encouraged to organize themselves into small groups, and
each group will address a part of the project to be presented at the Department of Communication and Art.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Castelo-Branco, S. (2008). “A categorização da música em Portugal Política, Discursos, Performance e
Investigação” Etno-Folk. 

Frith, S. (2000). “Music Industry Research: Where Now?” Popular Music, Vol.19, No.3: 387-393.
Gronow, P. e Ilpo S. (1998). An International History of the Recording Industry. London and New York: Cassel.

Hesmondhalgh, D. (2007). The Cultural Industries. Los Angeles: Sage Publications.
Malm, K. (1992). “The Music Industry” Etnomusicology. (coord. Helen Myers). New York: Norton & Company

(349- 364). 
Negus, K. (2002). “Introduction to Music and Television” Popular Music. Vol. 21, No. 3: 245-248.

Neves, J. (2002). “Emprego e Trabalho Culturais em Portugal: criação de emprego e qualificação profissional”.
OBS. Nº 11: 34- 38. 
Santos, M. L. (2007). “Cultura/Economia – uma relação a revisitar” OBS. Nº 15: 3-9.

Silva, A. S. (2003). “Como classificar as políticas culturais? Uma nota de pesquisa”. OBS. Nº12: 10- 20.

Mapa X - Análise Musical

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Musical

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Isabel Maria Machado Abranches de Soveral - 30 horas/hours

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Compreensão estruturada e crítica da matéria leccionada, capacidade de comunicação oral e de síntese na

comunicação escrita.
2. Assimilação reflectida das questões centrais enunciadas nos textos indicados para leitura, capacidade de

relacionação com matérias teóricas estudadas, ordenação coerente dos juízos críticos, rigor no modo de fazer
citações e de referenciá-las bibliograficamente.
3. Capacidade de análise musical e de contextualização histórico-cultural das obras propostas para análise.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Structured and critical understanding of the taught matter, capacity of oral communication and of synthesis in

the written communication.
2. Reflected assimilation of the central questions expressed in the texts indicated for reading, capacity of
relationship with theoretical studied matters, coherent ordering of the critical judgments, rigidity in the way of

doing quotations and of referencing bibliographically.
3. Capacity of musical analysis and of contextualization cultural-historical of the works proposed for analysis.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Este programa contém três unidades temáticas:

A 1ª unidade temática incide na abordagem histórica da evolução da música, dando aos alunos um quadro geral
dos movimentos artísticos e filosóficos, que, desde o início do século XX, estão ligados ao aparecimento da
nova música, sempre com a preocupação de acompanhar esta temática com audição de obras relevantes em

cada período abordado; 
A 2ª unidade temática incide na realização de práticas de análise de obras musicais, beneficiando o aluno na

aquisição preliminar de um conjunto de saberes e de utensílios diversificados, que facilitam uma aproximação
ao entendimento do seu objecto de conhecimento na sua perspectiva teórica de natureza plural e na sua

perspectiva de especificidade.
A 3ª unidade temática incide na leitura, análise e discussão de diversas obras e autores considerando que cada

aluno deverá ter a oportunidade de abordar pelo menos um compositor no contexto da sua obra e do seu
pensamento. 

6.2.1.5. Syllabus:

This program contains three thematic units: 
The 1st unit thematic approach focuses on the historical evolution of music, giving students a general

framework of artistic and philosophical movements, since the beginning of the twentieth century, are linked to
the emergence of new music, always with a view to monitor this issue with hearing of works in each relevant

period approached; 
The 2nd thematic unit focuses on the achievement of practical analysis of musical works, benefiting the student
in the acquisition of a preliminary set of learning tools and processes that facilitate an understanding of their

approach to the subject of theoretical knowledge in their view of nature and plural in their view of specificity. 
The 3rd thematic unit focuses on reading, analysis and discussion of various works and authors considering

that each student should have the opportunity to address at least one composer in the context of his work and
his thought.

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

As unidades temáticas apresentadas beneficiam o aluno na aquisição preliminar de um conjunto de saberes e

de utensílios diversificados, que facilitam uma aproximação ao entendimento do seu objeto de conhecimento na
sua perspectiva teórica de natureza plural e na sua perspectiva de especificidade.

Propomos um curso aberto a várias linhas de aprofundamento, onde se busca respeitar e estimular os
interesses individuais, e, ainda, o grau de profundidade com que cada um pode ou pretende alcançar. 

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

The thematic units presented benefits the student in acquiring a preliminary set of knowledge and diverse tools
that facilitate an approach to the understanding of the object of knowledge in their theoretical perspective nature

of plural and in their view of specificity. We propose a course that is open to several lines of theoretical
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deepening, where it seeks to respect and encourage individual interests, and also the depth to which one can or
wants to achieve. So after a very superficial approach of established content and important theoretical

developments, we propose the reading, analysis and discussion of various works and authors that effectively
meet the interests and curiosity of each student individually

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O desenvolvimento deste programa far-se-á tentando articular a exposição teórica dos diversos temas com a
audição de obras e apresentação de textos que relatem a evolução da investigação criativa e técnica de

compositores que contribuíram de um modo significativo para a evolução das linguagens musicais.
No quadro das normas pedagógicas em vigor na UA, o regime de avaliação periódica que propomos é
constituído por três modalidades de provas: 

1. Um relatório por aluno, comunicado oralmente no início da aula relativo ao teor da matéria exposta e discutida
na aula anterior (20% da nota final). 

2. Uma exposição oral sobre os tópicos teóricos da Unidade I (25% da nota final). 
3. Apresentação oral e escrita de um trabalho de análise de uma obra musical (55% da nota final). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The development of this program will be trying to articulate the theoretical exposition of various topics with the
hearing of works and presentation of papers that report the progress of research and creative technique of

composers who contributed significantly to the evolution of musical languages. 
In the context of pedagogical norms at UA, the regime of periodic evaluation that we propose consists of three

types of assessment:
1 A report by student and presented orally at the beginning of class on the content of the exposed and discussed

in the previous class (20% of final grade.
2 An oral presentation on the theoretical topics of Unit I (25% of final grade).

3 oral and written presentation of work of analysis of a musical piece (55% of final grade).

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

curricular.
As metodologias utilizadas irão privilegiar o desenvolvimento intelectual do aluno. 

Pretende-se, em última análise, que os alunos adquiram um quadro conceptual, necessário e indispensável
para uma futura reflexão sobre as questões de fundo, que surgirão naturalmente na sua prática educativa ou na

sua actividade de compositor ou intérprete.
Julgamos indispensável que o aluno desenvolva uma atitude crítica perante as diversas expressões do
pensamento estético, com as quais se vai familiarizando. A opção estética fundamental é produto de reflexão

pessoal, assim como sintoma de maturidade intelectual.

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

The methodologies used will focus on the intellectual development of the student.
It is intended, ultimately, that students acquire a conceptual framework, necessary and indispensable for

further reflection on the fundamental issues that naturally arise in their educational practice or in their work of
composer or interpreter. 
We believe it essential that the student develop a critical attitude towards the various aesthetic expressions of

thought, with which it is familiar. The option is crucial aesthetic product of personal reflection, as well as
symptom of intellectual maturity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Evans, Peter, The music of Benjamin Britten, Oxford, Clarendon Press 1996 
Borthwich, Alastair, Music theory and analysis, New York, Garland Publishing 1995 

Brindle, Reginald Smith, The new music Oxford, Oxford University Press 1995 
Kurtág, Gyorgy, Gyorgy Kurtág, Genève, Contrechamps cop. 1995 

LaRue, Jan, Guidelines for style analysis, Michigan, Harmonie Park Press cop. 1995 
Perone, James E., Musical anthologies for analytical study, Westport (CT), Greenwood 1995 

Tarasti, Eero, Musical signification, Berlin, Mouton de Gruyter 1994
Castine, Peter, Set theory objects, Frankfurt, Peter Lang cop. 1994 

Pople, Anthony, Theory, analysis and meaning in music, Cambridge University Press cop. 1994
Slonimsky, Nicolas, Music since 1900, New York, Schirmer Books cop. 1994 

White, John David, Comprehensive musical analysis, Metuchen (NJ), The Scarecrow Press cop. 1994 
Paynter, John, Companion to contemporary musical thought, London, Routledge 1992
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Mapa X - Estudos em Performance II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estudos em Performance II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena Ribeiro da Silva Caspurro - 15 horas/Hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Figueiredo - 30 horas/Hours

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

- Compreender o papel da performance no domínio musical do jazz;
- Compreender o lugar da performance jazzística no contexto mais alargado das artes performativas;

- Conhecer os princípios performativos do jazz em diferentes momentos da sua história.
- Conhecer, analisar e discutir a literatura produzida sobre esta temática;
- Enquadrar o trabalho performativo no âmbito mais alargado do discurso académico sobre jazz;

- Ter um quadro de referências que permitam prosseguir esta área no futuro, nomeadamente no âmbito de um
programa de doutoramento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To understand the role of performance within the musical domain of jazz;

- To understand how jazz performance is situated within the broader context of performative arts;
- To know the performative principles associated with jazz at different moments of its history;
- To know, analyse and discuss the literature produced on this subject;

- To frame performative work within the broader context of the academic discourse on jazz;
- To have a framework of references that allows to pursue this area in the future, namely within a doctoral

program.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A disciplina está estruturada em 6 unidades:

• Jazz-Rock e outras fusões – A era histórica do jazz-rock. A noção de fusão no jazz. Princípios performativos
do jazz-rock.

• Jazz e Identidade Musical – Discussão do conceito de identidade musical. A performance jazzística como
espaço privilegiado para a expressão da individualidade.

• O jazz como actividade colectiva. A interacção na performance jazz.
• O Jazz na imagem. Representações da performance jazzística na imagem.

• A Indústria do Jazz – Os problemas da performance jazzística no contexto da indústria do jazz: músicos,
promotores, festivais, discografia, etc.

• O Jazz e a Crítica – percepções da crítica sobre a performance em jazz. A recepção da performance jazzística
pelo crítico.

6.2.1.5. Syllabus:

The course is structured in 6 units:
• Jazz-Rock and other Fusions – the historical era of jazz-rock. The notion of fusion in jazz. Performative

principles of jazz-rock.
• Jazz and Musical Identity – discussion of the the concept of musical identity. Jazz performance as a priviledged

space for the expression of individuality.
• Jazz as Collective Play – jazz as a colective activity. Interaction in jazz performance.
• Jazz on Film – Jazz on image. Representations of jazz performance on image.

• The Jazz Industry – the problems of jazz performance within the jazz industry: musicians, promoters, festivals,
record industry, etc.

• Jazz and the Critic – Perceptions of the jazz critic about the jazz performance. The reception of the jazz
performance by the critic.

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

curricular.
Os conteúdos apresentados contribuem para um conhecimento alargado de problemáticas atualmente

desenvolvidas no domínio dos jazz studies, possibilitando a construção de um quadro reflexivo sobre o jazz,
bem como o estabelecimento de pontes entre o discurso académico e a sua prática performativa.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The presented contents contribute towards a broad knowledge of issues being developed in the field of jazz

studies, allowing the construction of a reflective framework about jazz, as well as building bridges between
academic discourse and its performative practice.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O trabalho realizado nas aulas consistirá em:
- Discussão promovida pela leitura prévia de bibliografia fornecida pelo professor;

- Audição de exemplos musicais;
- Visualização de filmes documentários e posterior discussão;
Uma das aulas do semestre consistirá numa apresentação oral pelos alunos. A avaliação compreenderá três

momentos:
1. Apresentação na aula sobre um filme retirado da filmografia fornecida pelo professor - 30%

2. Entrega de uma recensão bibliográfica/discográfica em formato escrito - 30%
3. Um trabalho escrito (2000-2500 palavras) - 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes consist of 
- Discussion promoted by texts provided by the teacher in advance;

- Listening to musical examples;
- Viewing of documentary films and subsequent discussion;

The students dedicate one class in the semester to an oral presentation. Evaluation will be comprised of three
moments:

1. Presentation in class on a film from the filmography provided by the professor- 30%
2. Written review: book or record (about 1000-1500 words) - 30% 

3. Written dissertation (about 2000-2500 words) - 40%

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

As metodologias propostas permitem a exposição de um conjunto alargado de conteúdos, ao mesmo tempo
que fomentam o pensamento crítico nos alunos, nomeadamente no que diz respeito ao discurso académico

produzido sobre jazz e o lugar da performance jazzística no contexto desse discurso.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The proposed methodologies allow for transmission of a wide set of contents, at the same time promoting

critical thought within the students, particularly about academic discourse on jazz and the place of jazz
performance within that discourse.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Kelley, Robin D. G. (2004), “Beneath the Underground: Exploring New Currents in ‘Jazz’”, in Robert G. Edwards,
Brent Hayes Griffin & Farah Jasmine (eds.), Meally. Uptown Conversation: the New Jazz Studies, New York:

Columbia University Press, 404-416
Frith, Simon, “Music and Identity”, in Stuart Hall & Paul DU GAY (eds.) (1996), Questions of Cultural Identity,

London: Sage Publications
Monson, Ingrid (1996), Saying Something – Jazz Improvisation and Interaction, Chicago: Chicago University

Press;
Gabbard, Krin (2002), "Images of Jazz”, in Merwyn Cooke & David Horn (eds), The Cambridge Companion to

Jazz, Cambridge: Cambridge UP, pp. 332-46
Smith, Ernie et al. (2002), "Films", in Barry Kernfeld (ed.) The New Grove Dictionary of Jazz (2nd ed). London:
Macmillan, pp.784-801

Gennari, John (1991) “Jazz Criticism: Its Development and Ideologies”, Black American Literature Forum, Vol.
25(3), Literature of Jazz Issue (Autumn), pp. 449-523

Mapa X - História do Jazz

6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Jazz
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena Ribeiro da Silva Caspurro - 15 horas/Hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Alberto Cordeiro de Figueiredo - 30 horas/hours

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

- Identificar e caracterizar figuras, referências bibliográficas e linhas de pensamento predominantes no domínio
dos estudos em jazz;

- Identificar, analisar e discutir problemáticas pertinentes neste domínio;
- Analisar o fenómeno do jazz no contexto da literatura e crítica desenvolvidas ao longo da sua história;

- Enquadrar o trabalho performativo no âmbito mais alargado do discurso académico sobre jazz;
- Ter um quadro de referências que permitam prosseguir esta área no futuro, nomeadamente no âmbito de um
programa de doutoramento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To identify and characterize figures, bibliographical references and lines of thought within the area of Jazz

Studies;
- To identify, analyse and discuss relevant problems within this area;

- To analyse the jazz phenomenon within the context of literature and critic produced throughout its history
- To frame performative work within the broader frame of the academic discourse on jazz;
- To have a framework of references that allows to pursue this area in the future, namely within a doctoral

program.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A disciplina está estruturada em 7 unidades:
1. Historiografia do Jazz – O estudo do jazz segundo uma perspectiva histórica. História da história do jazz.
2. Definição e terminologia – A complexidade do termo jazz. Sua polissemia e origens etimológicas.

3. Jazz Diaspora I: Jazz e Glocalização – A diáspora do jazz pelo globo. Apresentação do conceito de
«glocalização» aplicado ao jazz.

4. Jazz Diaspora II: O Jazz na Europa – Continuação da unidade anterior. O caso particular da Europa.
5. Free Jazz & Avant-Garde – A era histórica do free jazz. A noção de avant garde no jazz.

6. Jazz e Improvisação – A improvisação como elemento central no jazz. Discussão do binómio Improvisação
vs. Composição. O discurso sobre improvisação na historiografia do jazz.

7. Jazz em Portugal – Panorama histórico da presença do jazz em Portugal.

6.2.1.5. Syllabus:
The course is structured in 7 units:

Jazz Historiography – the study of jazz from a historical perspective. History of the history of jazz.
- Definition and Terminology of Jazz – the complexity of the word jazz. Its meanings and etimological roots.

- Jazz Diaspora I: Jazz and Glocalization – jazz’s diáspora throughout the globe. The concept of glocalization
applied to jazz.

- Jazz Diaspora II: Jazz in Europe – the European case.
- Free Jazz and Avant Garde – the historical era of free jazz. The notion of avant garde in jazz.

- Jazz and Improvisation – Improvisation as key element in jazz. Discussion of the binary Improvisation vs.
Composition. The discourse on improvisation within jazz historiography.
- Jazz in Portugal – overview of the historical presence of jazz in Portugal.

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

Os conteúdos apresentados contribuem para um conhecimento alargado da disciplina dos jazz studies,
nomeadamente a partir de um prisma histórico. Paralelamente, promovem a aquisição de um quadro reflexivo
sobre o jazz, estabelecendo uma ponte entre a prática performativa e o discurso académico sobre o jazz

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The presented contents contribute towards a wide understanding of the discipline of jazz studies, particularly

from a historical standpoint. Also, they promote the acquisition of a frame of thought about jazz music, bridging
performative practice and academic discourse on jazz.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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O trabalho realizado nas aulas consistirá em:
- Discussão promovida pela leitura prévia de bibliografia fornecida pelo professor;

- Audição de exemplos musicais;
- Visualização de filmes documentários e posterior discussão;

Uma das aulas do semestre consistirá na apresentação de recensões bibliográficas pelos alunos. A avaliação
compreenderá três momentos:
1. Apresentação na aula de uma recensão bibliográfica/discográfica - 30%

2. Entrega de uma recensão bibliográfica/discográfica em formato escrito - 30%
3. Um trabalho escrito (2000-2500 palavras) - 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes consist of:

- Discussion promoted by texts provided by the teacher in advance;
- Listening to musical examples;
- Viewing of documentary films and subsequent discussion;

The students dedicate one class in the semester to presentation of reviews. Evaluation will be comprised of
three moments:

1. Presentation in class: book or record review - 30%
2. Written version of the same review (about 1000-1500 words) - 30% 

3. Written dissertation (about 2000-2500 words) - 40%

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

As metodologias propostas permitem a exposição de um conjunto alargado de conteúdos, ao mesmo tempo
que fomentam o pensamento crítico nos alunos, em particular quanto à historiografia do jazz e ao discurso

sobre ele produzido. Desta forma, os alunos ganham informação de carácter histórico, ao mesmo tempo que
aprendem os problemas do jazz e os discursos sobre eles produzidos.

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

The proposed methodologies allow for transmission of a wide set of contents, at the same time promoting
critical thought within the students, particularly about jazz historiography and the discourse on jazz. This way,

students obtain historical knowledge, while learning the issues of jazz and the discourses produced about them.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Deveaux, Scott (1991), “Constructing the Jazz Tradition: Jazz Historiography”, Black American Literature

Forum, Vol. 25(3), Literature of Jazz Issue (Autumn, 1991), 525-560; 
Merriam, Alan P., Garner, Fradley H. (1968), “Jazz – The Word”, in Ethnomusicology, Vol. 12(3) (September),

373-396;
Atkins, E. Taylor (2003), “Toward a Global History of Jazz”, in E. Taylor Atkins, Jazz Planet, Jackson: University

Press of Mississippi, vi-xxvii; 
Heffley, Mike (2005), Northern Sun, Southern Moon – Europe’s Reinvention of Jazz, New Haven / London: Yale

University Press; 
Litweiler, John (1984), “Steps in Search for Freedom”, in John Litweiler, The Freedom Principle: Jazz After 1958,

Nova Iorque: Da Capo Press, 13-30;
Nettl, Bruno (1974), “Thoughts on Improvisation: A Comparative Approach”, Musical Quarterly, Vol. 60(1), 1-19;
Veloso, Manuel Jorge, Mendes, Carlos Branco, Curvelo, António (2010), “Jazz”, in Salwa Castelo-Branco (dir.)

Enciclopédia da Música em Portugal no Séc. XX, Vol. C-L, 649-659

Mapa X - Metodologias de Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias de Investigação

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

Susana Bela Soares Sardo - 15 horas/hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria do Rosário Correia Pereira Pestana - 15 horas/Hours
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem como objectivo dotar os alunos de instrumentos técnicos que lhes permitam conduzir com

sucesso um trabalho de investigação científica e artística. Através de uma abordagem teórico-prática serão
estudados e aprofundados diferentes modelos de investigação no quadro das Ciências Sociais e Humanas e

das Artes, através dos quais será possível uma reflexão epistemológica sobre as diferentes etapas de
produção de novo conhecimento. Num quadro preparatório para a elaboração de uma proposta de tese de

mestrado serão apresentados os instrumentos que se consideram de relevância central para a investigação e
que incluem: (1)Ferramentas básicas na investigação - bibliografias, fontes primárias, obras de referência; (2)

Exploração da prática de leitura crítica (através de recensões críticas; (3) Construção de um texto académico;
(4) Apresentação e reflexão sobre diferentes métodos de pesquisa aplicáveis aos estudos em música; (5)

Elaboração de uma proposta de trabalho de pesquisa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims to provide students with technical tools that enable them to successfully conduct a work of

scientific and artistic research. Through a theoretical and practical approach, different methods will be
presented and discussed, in the the framework of Social Sciences, Arts and Humanities. In the classroom

context, epistemological discussion about different stages of new knowledge production will be privileged.
Finaly, and in order to support the elaboration of a master's thesis project, instruments considered of central
relevance to the research will be presented. This include: ( 1 ) Basic tools in research - bibliography , primary

sources , reference works , etc. ; ( 2 ) Exploration of the practice of critical reading (through critical reviews), (3 )
construction of an academic text , (4 ) Presentation and discussion of different research methods applicable to

studies in music; 5 ) Organisation of a research project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A UC está organizada de acordo com duas unidades de trabalho: (1) Organização de um trabalho académico –
Como organizar uma bibliografia especializada; Processos de referenciação, citação e indexação; A leitura
crítica e métodos de elaboração de uma recensão. (2) Elaboração de um projeto de trabalho de pesquisa –

Construção de questões de partida; Formulação de objetivos práticos e teóricos; Definição de uma
problemática; Métodos de pesquisa aplicados aos estudos de música; Enquadramento teórico e estado da

arte.

6.2.1.5. Syllabus:
The UC is organized according to two working units: (1) organizing an academic work - How to organize a

specialized bibliography; Reference methods, citation and indexing; Critical reading and methods of writing a
review. (2) Developing a research project - construction of starter questions; Formulation of practical and

theoretical goals; Definition of a problem; Research methods applied to the study of music; Theoretical
framework and state of the art.

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

Tendo em conta que o objetivo global desta UC se destina à preparação dos estudantes para os desafios de um

projecto de investigação académica, considera-se que os conteúdos programáticos estão de acordo com os
objectivos propostos. É de prever que no final do semestre os alunos tenham concluído o seu projecto de

pesquisa dominando conhecimentos teóricos que lhes permitam fundamentar as suas opções e tendo já
desenvolvido um trabalho preliminar de carácter bibliográfico e de terreno, de acordo com o enfoque do seu

projecto de investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering that the overall objective of this course is intended to prepare students for the challenges of an

academic research project, it is considered that the course contents are in agreement with the proposed
objectives. It is expected that at the end of the semester students have completed their research project, that

they master adequate theoretical knowledge, and have developed a preliminary work of bibliographical and field
profile, according to the focus of their project research.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O método de ensino/aprendizagem adoptado procura articular de forma coerente uma componente expositiva
com a discussão em sala de aula de textos lidos pelos alunos e de trabalhos práticos. Constituem exemplos de

trabalhos práticos: (1) a construção de questões académicas de investigação, (2) a escrita de parágrafos com
base em linguagem académica, (3) a reflexão sobre aplicação de métodos de pesquisa em situações

concretas, (4) a elaboração de bibliografias especializadas e comentadas, (5) a construção de cronogramas de
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trabalho, (6) experiências sobre observação e escrita de notas de campo. Paralelamente o aluno constrói o seu

projeto de pesquisa escrito, acompanhado também pelo seu futuro orientador científico/artístico. A avaliação
da disciplina é final através da apresentação do projeto de pesquisa que é discutido em sessão pública

constituído pelas duas professoras.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The method of teaching / learning adopted seeks to articulate coherently expository component to the
discussion in classroom of texts read by students and practical work. Examples of practical work: (1) the

construction of academic research questions, (2) academic writing, (3) discussion on the application of
research methods in specific situations, (4) the elaboration of specialized and critical bibliographies, (5)

construction of working chronograms, (6) experiments on observation and writing field notes. Alongside, the
student builds his project of writing research, also accompanied by his future scientific / artistic advisor. The

Final Assessment will be done through the submission of a research project that is discussed in open session
with an internal jury constituted by Susana Sardo and Rosário Pestana. 

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

curricular.
A metodologia utilizada nesta UC tem vindo a ser testada desde o início do curso de Mestrado em Música. Os

resultados demonstrados confirmam que o método usado é de grande eficácia e ajuda para os estudantes. O
facto de esta ser a sua primeira experiência de pesquisa académica exige desta UC um grande

acompanhamento em sala de aula e também em regime de tutoria, auxiliando individualmente o estudante na
organização do seu projeto de pesquisa. Nesse sentido, e tendo em conta a experiência de cerca de 10 anos de
aplicação deste método de trabalho, entende-se que ele é perfeitamente adequado e deve ser mantido. 

Através deste método é oferecida ao estudante a oportunidade de discutir temas de pesquisa no sentido de
encontrar um enfoque para o seu trabalho, partilhar com os colegas informações de que dispõem através da

sua pesquisa individual, construir conhecimento coletivo em situação de sala de aula, experimentar métodos
práticos de aplicação de técnicas de investigação, e desenvolver o sentido crítico na leitura de textos. Os

estudantes são também sujeitos às práticas colaborativas de construção de conhecimento que em muito
contribuem para o estabelecimento de princípios éticos que devem nortear a pesquisa académica.

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

The methodology used in this course has been tested since the beginning of the Master's degree in music. The
results reported confirm that the method is very effective and helps the students. Since this coursework is the

students’ first experience in academic research, it requires effective follow-up in the classroom and in
mentoring sessions, assisting individual students in the organization of their research project. Therefore, and

taking into account the experience of 10 years of application of this method, we consider that it is appropriate
and that it should be maintained.

Through this method the students have the opportunity to discuss topics of research in order to find a focus for
their work, share information with colleagues through the discussion of their individual research, build collective
knowledge in the classroom situation, experiment practical methods and apply research tools, and develop

critical approaches to reading. Students are also exposed to collaborative knowledge, thus building practices
that greatly contribute to the establishment of ethical principles that should guide academic research.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Chailley, J. (1991). “Cómo hacerse musicólogo”. In Compendio De Musicología. Madrid: Alianza Pp. 26-29

Cook, N. and Everist, M. (eds). (1999). Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press
Ecco, H.. (1977). Como se faz uma tese em Ciências Sociais e Humanas. Lisboa: Editorial Presença 
Eggerbrecht, H. (1980). “Historiography”. In Stanley Sadie (ed) The new grove Doctionary of Music and

Musicians. London: Cambridge University Press.
Haar, J. (1980). “Musicology” In Stanley Sadie (ed) The new grove Doctionary of Music and Musicians. London:

Cambridge University Press.
Silva, A. S. e Pinto, J. M. (orgs) (1990). Metodologia das Ciências Sociais. Lisboa: Edições Afrontamento

Small, C. (1999). “El Musicar: Un ritual en el Espacio Social”. In Trans – Revista TRanscultura de Música. Nº4.
Sousa Santos, B. (1989). Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. Lisboa: Edições Afrontamento

Revista Portuguesa de Musicologia (todos os volumes)

Mapa X - Música e Medicina II

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Música e Medicina II

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

Filipa Martins Baptista Lã, 24 horas/Hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António Amaro, 4 horas/hours

Anabela Silva, 4 horas/hours

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

No âmbito desta unidade curricular aluno deve adquirir os seguintes conhecimentos: (1) os processos
neuromusculares associados à prática de um instrumento musical; (2) os princípios básicos de
anatomofisiologia e biomecânica da performance musical; 3) os problemas médicos associados à prática

instrumental e respectiva sintomatologia; 4) os factores de risco a que o músico profissional está exposto; e 5)
as estratégias de optimização das práticas instrumentais. 

As aptidões a adquirir passam: 1) pelo reconhecimento e a utilização das teorias e dos conceitos aprendidos;
2) pela capacidade de análise e de síntese; 3) pelo desenvolvimento de capacidades de metacognição e de

autorregulação na performance musical.
Espera-se que os estudantes sejam capazes de: 1) saber aplicar exercícios práticos de correção postural; 2)

transmitir estratégias de optimização da performance musical; 3) utilizar fontes de informação; 4) avaliar o
auto-desempenho; e 5) ser autónomo na tomada de decisões

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The knowledge that students need to acquire during this course embrace: (1) neuromuscular processes
associated with playing a musical instrument; (2) the basic principles of anatomy, physiology and biomechanics

of musical performance; (3) medical problems of performing instrumentalists and related symptoms; (4) risk
factors that a professional music is exposed to; and (5) strategies to optimise musical performance practices.

Expected aptitudes are: (1) to recognise and to know how to apply the learnt concepts during the course; (2) to
be able to analyse and to synthetize important information; (3) to develop skills of metacognition and self-

regulation concerning music performance.
It is estimated that, at the end of this course, students will be able to: (1) apply practical exercises of postural
correction; (2) verbalise strategies to optimize performance practices; (3) use research resources; (4) self-

evaluate performance practices; and (5) to be autonomous in decision making.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O programa curricular da disciplina inclui:
i. principais problemas médicos e sua distribuição nos diferentes instrumentistas (estudos epidemiológicos)
ii. principais causas de problemas médicos nos músicos (estudos etiológicos)

iii. factores de risco
iv. estratégias de optimização da prática musical e pedagógica

v. exercícios práticos de aquecimento e relaxamento sem o instrumento
vi. noções básicas de anatomia e biomecânica da coluna vertebral

vii. noções básicas de anatomia e fisiologia do sistema nervoso
viii. breves noções sobre anatomia e biomecânica do membro superior

ix. problemas músculo-esqueléticos do instrumentista
x. problemas neurológicos do músico

xi. problemas orofaciais nos músicos
xii. estratégias de controlo do stress e ansiedade

xiii. noções de postura ideal na prática do instrumento
xiv. técnica de Alexander
xv. ergonomia na prática instrumental

xvi. estratégias de prevenção

6.2.1.5. Syllabus:

The curricular programme of this discipline includes:
i. principal medical problems of the musician (epidemiological studies)
ii. principal causes of medical problems in musicians (etiological studies)

iii. risk factors 
iv. optimising strategies in practicing and teaching music

v. warm-up and relaxation exercises without the music instrument
vi. basic notions on anatomy and biomechanics of the spine
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vii. basic notions on anatomy and physiology of the nervous system
viii. basic notions on anatomy and biomechanics of the arm 

ix. muscular-skeletal disorders in musicians
x. neurological disorders affecting musicians

xi. orofacial problems in musicians
xii. stress management and anxiety copying strategies

xiii. posture and playing
xiv. Alexander Technique

xv. applied ergonomics
xvi. Preventive strategies

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

curricular.
As competências serão desenvolvidas do seguinte modo: 1) pesquisa de investigação, centrada

maioritariamente nas áreas das ciências performativas e da saúde dos músicos; 2) auto e heteroavaliação da
performance musical, direccionada para práticas saudáveis no domínio técnico do instrumento; 3) adequação
de diferentes tipos exercícios práticos, com, mas também sem instrumento, direccionados para a prevenção de

lesões associadas com hábitos de práticas instrumentais incorretas; 4) reconhecimento de comportamentos
de risco, com aplicação de estratégias que combatam esse risco e diminuam o seu impacto na saúde e bem-

estar do músico; 5) diagnóstico precoce de sintomatologia indicativa dos primeiros estádios de
desenvolvimento de patologia; 6) criação e aplicação de estratégias de controlo de stress e ansiedade de

palco; 7) desenvolvimento de práticas de estudo optimizado.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The following skillswill be developed: 1) research abilities, focused mainly on scientific and health domains

specific to music professionals; 2) self and others evaluation of music performance, mainly concerning healthy
aspects of instrumental practices; 3) articulation of specific practical exercises (both physical and mental) with

but also without a musical instrument, design to avoid lesions associated with incorrect music practice habits;
4) recognition of risk behaviours and specific manners of combating and diminishing the impacts of that risk in

musicians health and well-being; 5) diagnose of symptoms that may indicate early pathological developmental
stages (both mental and physical); 6) design and application of stress management and anxiety coping

strategies; 7) development of strategies to optimise studying practices.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As estratégias de ensino e de aprendizagem passam por: 1 exposição oral de conteúdos teóricos usando

diferentes recursos de ensino; 2 leitura critica de artigos científicos de apoio aos temas abordados nas aulas; 3
exposição de problemas concretos e discussão de possíveis soluções; 4) prática de exercícios específicos que

contribuam para o desenvolvimento da saúde e bem-estar do músico. 
A avaliação é discreta, com 4 momentos de avaliação realizados nas aulas do semestre letivo. A fórmula usada

para cálculo da classificação final do aluno baseia-se numa avaliação discreta: Classificação final = 20%
(relatório de trabalho de campo: documento de autoavaliação da performance musical individual, acompanhado

de DVD da respetiva performance) + 20% (prova oral: apresentação oral dos conteúdos de um artigo científico,
em forma de DVD acompanhado de uma reflexão autocrítica sobre a apresentação do mesmo) + 30% (teste de
avaliação dos conhecimentos1) + 30% (teste de avaliação dos conhecimentos2)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching-learning strategies will include: (i) oral presentation of theoretical contents using different teaching

tools (e.g. blackboard, power-point); (ii) critical analysis of scientific articles related to subjects explored in
classes; (iii) presentation of specific problems for discussion of possible solving strategies; (iv) practice of
specific exercises to improve musicians health and well-being. 

The evaluation is discrete, including 4 activities made during the classes of this semester. The formula used to
calculate the student’s final classification is based on a discrete evaluation type, i.e. Final classification = 20%

(self-evaluation of individual music performance skills, accompanied by a DVD of that performance) + 20% (oral
presentation of a scientific article, recorded in a DVD accompanied by a self-evaluation of that own

presentation) + 30% (written test I assessing the student’s knowledge) + 30% (written test II assessing the
student’s knowledge).

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

curricular.
Os conteúdos programáticos anteriormente expostos foram desenhados de forma a promover a autonomia no

aluno, nomeadamente no que diz respeito à identificação de problemas e estratégias para a sua possível
resolução. A aquisição de conhecimentos interdisciplinares e a capacidade da sua transferência, objetivando a
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complementaridade de saberes para a promoção da saúde e bem-estar do músico, constituirão sem dúvida
uma vantagem para jovem músico. O músico é um “atleta emocional de alta competição” no processamento e

execução de informação contida na partitura, não só do ponto de vista técnico da prática do instrumento
(dedicando horas de estudo ao aperfeiçoamento esperado), mas também dos pontos de vista interpretativo e

musical (correspondendo aos ideais do compositor e às expectativas da massa crítica), emocional
(conquistando um público cada vez mais exigente) e criativo (desenvolvendo a sua marca pessoal que o
distinguirá de outros intérpretes e o tornará único no panorama musical). Neste contexto, é fácil compreender

que as pressões (quer físicas quer mentais/psicológicas) a que um músico está constantemente sujeito
possam interferir com a sua saúde e bem-estar, e, consequentemente, com a qualidade da sua performance. É

neste sentido que os conteúdos programáticos se enquadram, esperando que com eles os estudantes venham
a ser capazes de investigação centrada maioritariamente na área dos estudos em performance, mais

especificamente em ciências performativas e na saúde e bem-estar do músico, de forma a: (1) identificar
elementos anatomofisiológicos, neurocognitivos e biomecânicos fundamentais à performance musical; (2)

realizar auto e heteroavaliação da performance musical focada nos hábitos de execução técnica e
interpretativa do instrumento; (3) selecionar diferentes tipos de exercícios práticos, com e sem instrumento,

direcionados para a prevenção de lesões músculo-esqueléticas; (4) reconhecer comportamentos de risco; (5)
aplicar estratégias de diminuição do risco e de optimização da performance (i.e. menor esforço físico e mental
para uma melhor execução técnica, interpretativa e comunicativa); (6) diagnosticar precocemente

sintomatologia indicativa dos primeiros estádios de desenvolvimento de patologia, nomeadamente dor e
fadigas física e mental; (7) criar e aplicar de estratégias de controlo de stress e ansiedade de palco.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular contents previously presented were designed as to promote autonomy in the student, namely
concerning identification of problems and possible solutions to the resolution of those problems. The acquisition

of interdisciplinary knowledge and the ability for its transference, aiming at complementing knowledge on how
to promote health and wellbeing of the musician is advantageous for the developing of the future professional

musician. The musicians is a “high competition emotional athlete”: in processing and executing information
underlying the musical score, not only from a technical point of view (dedicating hours of instrument/voice

studying), but also from the points of view of interpretation and musicianship (corresponding to the compositor’s
ideas and audience’s expectations), affective communication (conquering progressively more challenging

audiences) and creativity (developing a musical identity and trade mark in music performance). Within this
context, it is easy to understand that musicians are required to develop physical and mental demanding skills,

and that the development of such skills may expose them to medical problems, if copying and optimisation
strategies are not concomitantly developed. The absence of the development of such copying and optimisation
skills naturally may jeopardise the whole performance. The contents of this course aim at providing such

strategies to the young developing professional musician, based on acquiring competences in scientific
research in the domain of performance studies, more specifically in performance sciences and musician’s

health and wellbeing, so that the student will become autonomous in: (1) identifying key anatomical,
physiological, neuromuscular and biomechanical elements required in music performance; (2) self and other’s

performance assessment, concerning technical and interpretative skills; (3) applying selected practical
exercises (with and without the instrument), focussed on preventing muscle skeletal disorders associated with

performance practices; (4) recognising risk factors; (5) applying preventive and optimisation strategies; (6)
early diagnosing symptoms associated with pathology, such as pain and physical and mental distress; (7)

creating and applying stress and performance anxiety copying strategies.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia geral, que consiste maioritariamente de livros sobre os conteúdos abordados nas aulas, facilitada

ao estudante na primeira aula [ex. (1) Kenny, D. T. (2011). The Psychology of Music Performance Anxiety.
Oxford: Oxford University Press; (2) Paul, B. & Harrison, C. (1997). The athletic musician: a guide to playing

without pain. Marylan: The Scarecrow Press; (3) Sataloff, R. T., Brandfonbrener, A. G. & Lederman, R. J. (1991).
Textbook of Performing Arts Medicine, 1st. Ed. New York: Raven Press; (4) Tubiana, R. (1994). Functional

Disorders in Musicians and their prevention. Philadelphia: Elsevier; (5) Tubiana, R. & Camadio, P. (2000).
Medical Problems of the Instrumentalist Musician. London: Martin Dunitz].
A bibliografia específica, que consiste de artigos científicos para além dos livros, é disponibilizada no final de

cada aula, na plataforma de e-learning desenhada para esta unidade curricular.

Mapa X - Sistemas de Análise Musical

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Análise Musical
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Helena Maria da Silva Santana - 30 horas/hours

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

s.d.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Aprofundar conhecimentos de sobre a Análise Musical e Teoria da Música Contemporânea.

2. Adquirir conhecimentos relativos aos conteúdos e problemáticas da Análise Musical na sua estreita relação
com o processo de criação e composição musical.

3. Identificar respostas diversificadas para os mesmos problemas de criação e composição musical
fundamentando-as e apoiando-as teoricamente em sistemas de análise próprios

4. Desenvolver capacidades de pesquisa bem como de identificação de unidades de determinação e
desenvolvimento num processo de criação
5. Promover e desenvolver o gosto pela investigação em diferentes áreas do conhecimento.

6. Favorecer o estudo e a aproximação entre as diferentes áreas do conhecimento científico através da análise
musical.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Deepen knowledge on Musical Analysis and Theory of Contemporary Music. 

2. Acquire knowledge of the content and issues of Musical Analysis in its close relationship with the creative
process and musical composition. 
3. Identify diverse answers to the same problems of musical creation and composition, and supporting them in

theoretically own analysis systems 
4. Develop search capabilities and identification of units of determination and development in the creation

process 
5. Promote and develop a taste for research in different areas of knowledge. 

6. Encourage the study and the approach between different areas of scientific knowledge through musical
analysis.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Estudo de diferentes sistemas de análise musical, nomeadamente os definidos e desenvolvidos por
Schenker, Edmund Costère ou Allen Forte

2. Análise de diferentes obras musicais pertencentes a diversos períodos da história da música para aplicação

prática das matérias versadas teoricamente.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Study of different systems of musical analysis, namely those built and developed by Schenker, Allen Forte or

Edmund Costère. 

2. Analysis of different musical works belonging to different periods of Music History for practical application of
theory versed materials.

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

curricular.
Os conteúdos programáticos adequam-se aos objetivos da unidade curricular pois, por um lado, os alunos

devem ser munidos de um vasto conhecimento sobre a literatura especializada; por outro, este conhecimento
só́ se transfere através de uma prática, e quando sujeito a uma aplicação e observação críticas diferenciadas,

e enquadradas por diferentes sistemas de análise musical e obras.
As experiências práticas solidificam não só́ o conhecimento adquirido, como o transformam em experiência

individual. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course contents are adequate for the objectives of the course because on the one hand, students should be

provided with a vast knowledge of the literature; on the other, this knowledge is transferred only through a
practice and when subjected to a different application and critical observation, and framed by different systems

and works. 
Practical experience not only solidifies the knowledge gained, as the turn in individual experience.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias aplicadas contêm duas dimensões distintas: a expositiva e a prática. Entendemos que o
melhor método a seguir seja, e no veicular de conteúdos de natureza teórica - o método expositivo. 

Segue-se uma componente prática onde o discente visualiza, aplica, confronta e debate os conhecimentos
propostos, e adquiridos ao longo de cada uma das sessões, através da análise de uma obra musical.

Começaremos sempre por introduzir uma visão global do conhecimento e dos temas a desenvolver, seguindo-
se o estudo particularizado das questões utilizando obras de autores de referência.

A avaliação discreta: Realização de um trabalho ao longo do semestre cuja temática será discutida e definida
no início do mesmo. O trabalho será entregue na última aula do semestre valendo 50% da média final;

Realização de uma tarefa, incidindo sobre os temas propostos no início do semestre. A tarefa será alvo de
apresentação oral em data a definir no início do semestre, valendo 50% da média final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

We understand that the best method is to follow the lecture method - analytical. 
Classes with a fairly marked practical component will seek to introduce students in theoretical and practical

dimensions of the issues to be addressed followed by a practical component where the student view, apply,
confronts and debate the proposed knowledge acquired throughout the session. Always begin by introducing an

overview of knowledge and themes to develop, followed by the detailed study of the issues using works of
major authors.

Evaluation
Conducting a paper during the semester whose themes will be discussed and set at the beginning of it. The

work will be delivered in the last class of the semester (paper: 50% of final average evaluation)
Performing a task, focusing on the topics proposed at the beginning of the semester. The task will be the subject

of an oral presentation at a defined date at the beginning of the semester. (task: (50%) of final average
evaluation of the discipline)

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

curricular.
As componentes teóricas da disciplina, nomeadamente as que se relacionam com conhecimento e

sistematização de dados advindos da observação e aplicação de métodos de análise musical, são
desenvolvidas e avaliadas através de instrumentos de reflexão, análise e pesquisa disponibilizados pelo
docente, e exigidos no âmbito da fundamentação teórica do trabalho final. As competências técnicas

propriamente ditas, adquiridas e direcionadas para a aplicação e desenvolvimento do processo de análise, são
desenvolvidas por meio da análise de diversas obras musicais e demonstração expositiva. Pensamos neste

contexto conseguir atingir os objectivos de aprendizagem a que nos propomos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical components of the course, including those related to knowledge and systematization of data

coming from the observation and application of methods of musical analysis, are developed and assessed
through instruments of reflection, analysis and research provided by the teacher, and required under the

theoretical basis of the final work. Technical skills themselves, acquired and directed to the application and
development of the analysis process, are developed through the analysis of several musical works and

expository demonstration. We think in this context can achieve the learning objectives we set ourselves.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almén, B. (2008). A Theory of musical narrative, Bloomington: Indiana University Press.

Berry, W. (1987). Structural functions in music. New York: Dover Publications Inc..
Cook, N (1998). Analysing Musical Multimédia, Oxford: Clarendas Press.

Cooper, G. W. (1963). The Rhythmic Structure of Music. Chicago: University of Chicago
Costère,,E. (1954). Lois et Styles des Harmonies Musicales. Paris: Presses Universitaires de France.

Costère,,E. (1962.) Mort ou Transfiguration de l’Harmonie. Paris: Presses Universitaires de France.
Forte, A. (1963). “Context and Continuity in an Atonal work” Perspective of New Music, vol.1 nº2 pp 72-82. 

Forte, A. (1975). The Structure of Atonal music. New York: Yale University Press.
Forte, A. (1983). “Foreground Rhythm in Early Twentieth-Century Music”, Music Analysis 2, nº 3, pp. 239-268.

Forte, A. e Gilbert, S. (2003).. Análisis Musical: Intrducción al análisis Schenkeriano. Traducción de Pedro Purroy
Chicot. Zaragoza: Idea Books.

Mapa X - Composição
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Composição

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria Machado Abranches de Soveral - 30 horas/hours

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

Sara Carvalho Aires Pereira
Evgueni Zoudilkine

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir as ferramentas necessárias à realização de uma obra para grande conjunto instrumental (1º semestre)

Adquirir as ferramentas necessárias à realização de uma obra para orquestra (2º semestre). 
Em ambos os semestres será privilegiada a aquisição de conhecimentos nas áreas da instrumentação e

orquestração assim como nos diferentes aspectos ligados à construção formal da obra musical, tais como
elaboração motívica (harmónica e melódica) e a estrutura global da peça (secções, andamentos). O principal

objetivo consiste em que o aluno adquira as competências necessárias ao desenvolvimento de um discurso
musical coerente. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To acquire the technical tools necessary to compose a work for large ensemble (1st semester)
To acquire the technical tools necessary to compose a work for orchestra (2nd semester)

In both semesters will be privileged the acquisition of skills in the areas of instrumentation, orchestration and in
different aspects of formal construction of the musical work, such as motivic elaboration (harmonic and

melodic) and the overall structure of the piece (sections mouvements).
The main objective is that students acquire the skills needed to develop a coherent musical discourse.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A disciplina de composição pretende orientar o aluno nas diversas possibilidades inerentes ao acto de compor.
Não é unicamente uma aula de técnica (embora muitos aspectos técnicos sejam abordados), mas um estudo

pessoal orientado pelo professor, pretendendo explorar as capacidades individuais do aluno.
Conteúdos a serem estudados nesta disciplina:

- Análise dos sistemas de composição musical das escolas de composição mais importantes nos séculos XX e
XXI.

- Desenvolvimento de técnicas e estilísticas ligadas à orquestração e instrumentação.
- Desenvolvimento de técnicas e estilísticas ligadas à composição mista: instrumentos acústicos e electrónica.

6.2.1.5. Syllabus:

This course aims to guide the student-composer in different perspectives inherent to the act of composing. This
course is not solely designed in order to develop technique (although many technical aspects are addressed),

but focuses on a personal study guided by the teacher, intending to explore the individual capabilities of each
student. 
Aspects to be studied within this subject:

- Analysis of music from the most important schools of composition in the twentieth and twenty-first centuries.
- Development of technical and stylistic issues concerning orchestration and instrumentation.

- Development of technical and stylistic issues concerning mixed composition: acoustic instruments and
electronics.

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

Esta disciplina procura contribuir para que o aluno desenvolva a sua capacidade de escrita musical e a sua

criatividade, de modo a que no final de cada semestre tenha adquirido as ferramentas necessárias à escrita de
uma obra que revele um estilo próprio. O estudo do processo criativo de grandes compositores ajudará o aluno

a encontrar soluções técnicas e formais para a elaboração da sua própria obra.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course seeks to help the student to develop his musical writing and his creativity, so that at the end of each

semester he has acquired the tools necessary for writing a work that reveals his own style. The study of the
creative process of great composers helps the student finding technical and formal solutions for his own work.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino privilegia a auto-análise visto o trabalho criativo promover a autonomia. No entanto, o

professor desafia o aluno a investigar obras que vão ao encontro do seu estilo fornecendo-lhe, assim, soluções
próximas à sua técnica de escrita.
Cada aluno terá uma aula semanal individual, com a duração de 1 hora. 

Avaliação discreta: 60% (apresentação e defesa do projeto criativo); 40% ( participação nas aulas)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology focuses on self-analysis for the creative work is quite self-taught although guided by
the professor. However, the professor challenges students to investigate relevant musical works.
Each student will have an individual weekly lesson, which will last one hour

Avaliação discreta: 60% (presentation of creative project)
40% (class participation)

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

O ensino e a avaliação nesta disciplina deve ser semanal visto a escrita musical ser uma actividade que exige

trabalho diário e muita disciplina. Sendo o objectivo de aprendizagem principal a aquisição por parte do aluno de
ferramentas técnicas e conceptuais necessárias à criação de uma obra de grande porte, torna-se necessário

que a metodologia de ensino se foque no desenvolvimento saudável e rigoroso do processo criativo do aluno. A
metodologia utilizada permite que o aluno adquira conhecimentos através da análise do trabalho criativo de

outros e que, gradualmente, incorpore esta aprendizagem no seu próprio trabalho adequando-a ao seu próprio
estilo.

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

The teaching and evaluation in this discipline should be weekly because writing music is an activity that
requires daily work and discipline. As the main aim of learning is the acquisition by students of technical and

conceptual tools necessary to create a work of great size, it is necessary that teaching methodology focus on
the healthy development of a rigorous creative process in the students . The methodology allows the student to

acquire knowledge by examining the creative work of others and gradually incorporate this learning in their own
work adapting it to your own style.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Boulez, P. (1981). Points de repère. Paris: Seuil cop.
DeLio, T. (1996). The music of Norton Feldman. Westport: Greenwood Press cop. 

Evans, P. (1996). The music of Benjamin Britten. Oxford: Clarendon Press. 
Borthwich, A. (1995). Music theory and analysis. New York: Garland Publishing. 

Brindle, R. (1995) .The new music Oxford. Oxford: University Press.
Kurtág, G. (1995). Gyorgy Kurtág, Genève: Contrechamps cop. 

LaRue, J. (1995) Guidelines for style analysis, Michigan: Harmonie Park Press cop. 
Perone, J.E. (1994) Musical anthologies for analytical study. Westport (CT): Greenwood 

Tarasti, E. (1994) Musical signification, Berlin: Mouton de Gruyter.
Castine, P. (1994) Set theory objects, Frankfurt: Peter Lang cop. 
Pople, A. (1994) Theory, analysis and meaning in music. Cambridge: University Press cop. 

Slonimsky, N. (1994). Music since 1900. New York: Schirmer Books cop. 
White, J. D. (1994). Comprehensive musical analysis. Metuchen (NJ): The Scarecrow Press cop.

Mapa X - Estudos em Performance I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estudos em Performance I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Paula Marinho Silva de Carvalho - 30 horas/Hours

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

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

Esta disciplina tem como objectivos de aprendizagem a desenvolver pelos discentes: 
-o conhecimento alargado das metodologias e abordagens específicas ao fenómeno da performance 
-a capacidade de discorrer sobre diferentes aspectos dos estudos em performance musical

-a competência em identificar e relacionar dados, aplicando-os de forma reflexiva à sua própria prática
performativa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course’s main learning objectives are:
-knowledge of methodologies and current perspectives on musical performance and interpretation

-development of debating skills on varied musical-performance issues
-capability of identifying and relating data, applying it in a reflexive manner to their own performance practice.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A disciplina apresenta uma selecção de temas ligados à investigação académica no domínio da interpretação

musical. Serão abordados os seguintes temas:
1. O conceito de obra e a performance; investigação em performance e interdisciplinaridade;
2. Metodologia de estudo de registos áudio: 2.1. Gravações de música erudita ocidental: percurso histórico, 2.2.

Estudo comparativo de performances, 2.3 Investigação em performance baseada em gravações;
3. Interpretação historicamente informada: 3.1. História da performance historicamente informada, 3.2.

Pressupostos ideológicos, 3.3. Estudos-caso: do período barroco à música contemporânea;
4. Projectos de 'artistic research': temas e métodos.

6.2.1.5. Syllabus:

The course will present selected themes from academic research on performance studies. The following
subjects will be addressed:

1. Work concept and performance; performance research and interdisciplinarity;
2. Recording studies: 2.1. Art-music recording: historical perspective, 2.2. Comparative studies, 2.3. Recording-

based performance research;
3. Historically-informed performance (HIP): 3.1. History of HIP, 3.2. Ideological perspectives, 3.3. Case -studies

from the Baroque era to contemporary music;
4. Artistic research projects: themes and methods.

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

curricular.
Os conteúdos apresentados permitirão desenvolver o conhecimento de metodologias e pesquisa actual no

domínio dos estudos em performance. Para além de uma introdução de cariz teórico, que permitirá o
conhecimento alargado deste campo de estudos, todos os restantes conteúdos serão abordados numa

perspectiva metodológica, incidindo sobre o desenvolvimento e aplicação de métodos específicos, em campos
específicos dos estudos em performance (estudo de gravações; interpretação historicamente informada, e

pesquisa artística), e demonstrando as possibilidades da sua aplicação prática com vista ao desenvolvimento
de competências de investigação.

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

Contents addressed will improve the students’ knowledge of methods and current research on performance
studies. An initial introduction to theoretical themes will allow for an in-depth knowledge of this research area. It

will be followed by presentations that will address a methodological perspective, focusing on the development
and application of specific methods within specific sub-fields of performance studies (recording studies,
historically-informed performance and artistic research), and demonstrations of their practical application

aiming at the development of research skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino contemplará uma vertente teórica e uma vertente prática. A vertente teórica será de
carácter introdutório, focando temáticas gerais de investigação em estudos em performance e metodologias de

pesquisa. A vertente prática partirá da fundamentação teórica, e das tarefas a desenvolver, que incluirão
audição de música, consulta bibliográfica, estudo e análise de partituras, com vista à elaboração de trabalhos e
apresentações, com eventual componente de natureza prática, sobre temas variados, consoante o perfil dos

discentes. A avaliação da disciplina é discreta, de acordo com os seguintes elementos:
1.Participação nas aulas através da realização de tarefas sugeridas pela docente (nomeadamente

apresentação de textos e exercícios de aplicação prática): 30%
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2.Apresentação oral (individual ou em grupos de 2): 30%

3.Trabalho escrito: 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching methodology will include a theoretical and a practical component. The theoretical component will
consist of lectures, which will provide introductory guidelines for study and research methods on performance
studies. The practical component will depart from the theoretical perspective, and will address specific tasks

such as listening to music, reading primary and secondary literature, studying and analyzing scores, and a
basis for evaluations tasks such as writing and presenting papers (which may include practical elements) on

suggested topics, according to students’ profiles.
The evaluation is mixed, with the following elements:

1. Class tasks suggested by the teacher (including discussion of articles and practical exercises): 30%
2. Aural presentation (individual or group); 30%

3. Written paper: 40%

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

As aulas de cariz teórico serão centradas sobre a apresentação de temas ligados às temáticas a desenvolver,
e apresentação de bibliografia e métodos de trabalho relevantes. As aulas teórico-práticas, partindo dos temas

apresentados nas aulas teóricas, incidirão sobre a realização de trabalhos (individuais e de grupo) de pesquisa
bibliográfica, realização de apresentações e tarefas, e apresentação de projectos. Desta forma pretende-se

desenvolver as competências teóricas e práticas dos discentes, permitindo a aplicação de tarefas de pesquisa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture-type classes will address the presentation of bibliography, work methods and current research. The

lab classes will be based on the theoretical presentations and will involve task presentations, bibliographic
research, and project presentations. This dual perspective will allow for the development of theoretical

(knowledge) and practical skills involving the application of specific research tasks.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Clive; B (2004). Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900. Oxford: Oxford University Press.

John B. (2002). Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance. Cambridge: Cambridge
University Press.

Robert P. (2004). Performing Music in the Age of Recording. Yale: Yale University Press.
John R. (ed.). (2002). Musical Performance: A Guide to Understanding. Cambridge: Cambridge University Pres.

Michel S. (ed.). (2014). Experimental Systems: Future Knowledge in Artistic Research. Leuven: Leuven
University Press.

Mapa X - Direcção

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direcção

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

António José Vassalo Neves Lourenço - 60 horas/ hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo de Negreiros – 60 horas/ hours

Luís Filipe Leal de Carvalho – 30 horas/hours

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

Conhecer e aperfeiçoar as técnicas de comunicação gestual em direcção e as técnicas de ensaio. Conhecer e
selecionar repertório ajustado ao ensemble que dirige. Realizar ao piano a redução e leitura de partituras de

coro, banda ou orquestra. 
Aumentar o conhecimento de repertório no que se refere a estilos, géneros e compositores. Realizar ao piano o
acompanhamento de solistas, procedendo às simplificações pianísticas que se façam necessárias. Preparar

obras musicais para a sua apresentação pública, com grande sentido de responsabilidade e autonomia. Dirigir
uma orquestra, uma banda ou um coro em concerto.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To introduce and perfect techniques of gestural communication in conducting and rehearsal techniques. To

present and select repertoire which is suitable for particular ensembles. To learn to play piano reductions and to
read choral, band and orchestral scores. To broaden knowledge of repertoire, in terms of styles, genres and
composers. To be able to provide piano accompaniment for soloists, using simplifications where necessary. To

prepare works for public performance, with a large emphasis on responsibilty and automony. To conduct an
orchestra, band or choir in concert.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Energia e consciência corporal; A postura e o gesto como resultado do domínio corporal; Técnica e significado

do gesto: Batimentos de compassos simples e compostos; Noção de Preparação, gesto ativo e gesto passivo;
Entradas em todos os tempos dos compassos. Entradas na parte fraca do tempo; Noção de Corte ou
respiração. Articulação (Direção de Legato e Staccato, acentos, sincopas, etc.) e dinâmicas; Direção de

Fermatas; Noção de subdivisão ou decomposição; Direção de acelerandos e ritenutos; Noção de batimentos de
compassos irregulares e outros tipos de compasso.

Perspetiva histórica do repertório para coro, orquestra e banda (épocas, estilos e compositores).
Reconhecimento de progressões harmónicas, em partitura. Procedimentos de simplificação/adaptação

pianística, na leitura de partituras. Leitura de Instrumentos transpositores. Realização de ensaios e concertos.
Estratégias de correpetição; procedimentos de simplificação/adaptação pianística, a partir de reduções de

obras. 

6.2.1.5. Syllabus:
Energy and body awareness. Posture and gesture as a result of body awareness. Techniques and meanings of

gestures: beat patterns for both simple and compound time signatures; The notion of preparatory, active and
passive gestures; Entries on any beat of the bar. Entries on the weak part of the beat; the idea of cuts and

breathing. Articulation and dynamics; Conducting fermata; conducting using subdivisions; Conducting
accelerandos and ritenutos; understanding how to conduct bars with irregular beats.

Historical perspective of choral, orchestral and band repertoire (eras, styles and composers). 
The ability to quickly recognise harmonic progressions in the score. The ability to play a simplified
version/adaptation on piano when score reading. Ability to read scores for transposing instruments. 

The realisation of rehearsals and concerts.
Keyboard skills; developing the ability to play a simplified version/adaptation on piano when based on score

reductions.

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

curricular.
Para que o aluno possa preparar adequadamente um coro, uma banda ou uma orquestra tem de conhecer as
diferentes técnicas gestuais, de estudo de obras e de metodologia de ensaio. Nisto incluem-se a proficiência

técnica corporal - tanto ao nível do vocabulário géstico propriamente dito, como da postura e da consciência e
resolução de tensões ou vícios prejudiciais - certamente, mas também o conhecimento de repertório e das

estratégias de ensaio que lhe são adequadas, assim como das ferramentas que lhe permitam estudar
aprofundadamente uma obra, no que se inclui o uso do piano.

É precisamente com o intuito de suprir estas necessidades que está organizada esta cadeira, sendo que em
Direcção I ainda a abordagem destes assuntos é bastante esquemática, passando, em Direcção II, que lhe dá

continuidade, a ser mais especificamente voltada para projectos concretos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In order to properly prepare a choir, a band or an orchestra, the student must know the different gestural

techniques, and have studied the great works and rehearsal techniques. This includes physical technical
proficiency - both at the level of gestural vocabulary itself and with regard to posture, awareness and resolution

of tensions or harmful habits - but also knowledge of repertoire and appropriate rehearsal strategies, in addition
to the skills that permit the in-depth analysis of a work, which includes the use of the piano. 

It is precisely in order to meet these demands that this curricular unit is structured, with Conducting I
addressing these issues in a tightly structured systematic format, whilst Conducting II gives continuity, allowing
more specific study directed towards concrete projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Unidade Curricular compreende três módulos com metodologias e tipos de avaliação diferenciados:

Seminário e Prática de Direcção: ensino prático, com inclusão dos alunos em projectos e estágios. A avaliação
deste módulo é realizada em 4 momentos (testes) e em três estágios sendo a nota final o resultado da média

aritmética entre os resultados obtidos em cada um. 
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Literatura: O conhecimento de repertório é adquirido tanto através de exposições do professor, como da
audição de obras e da observação de partituras. Neste módulo é pedido a cada aluno que escreva um trabalho

sobre um tema específico, tendo em consideração os seus interesses pessoais, assim como é realizado um
teste sobre o total dos conteúdos, valendo cada uma destas componentes 50% da média final.

Leitura de Partituras: O ensino é prático, a um, ou a mais pianos. A avaliação é do tipo Final, através da
realização de uma prova, constituída pela execução de uma partitura preparada e de outra à primeira vista.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The curricular unit comprises three modules, each with different methods and forms of assessment: 
Seminar and Conducting Practice: this module is practical, and comprehends the inclusion of students in school

projects and ‘placements’. The student’s final grade is the mean of the results obtained in each test and
projects. 

Literature: The knowledge of repertoire is acquired both through the teacher’s presentations, by hearing works
and reading scores. This module requires every student to write a paper on a specific topic, which takes into

account their personal interests, as well as a test on all the material covered. Each component comprises 50%
of the grade for this module. 

Score Reading: The teaching is practical, using piano. The evaluation is a test, consisting of the execution of a
prepared score and an unprepared sight-reading test.

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

curricular.
A unidade curricular Direcção desenvolve o conhecimento e a destreza necessárias para enfrentar os desafios

concretos que se seguem e a realização de projectos interpretativos.

Assim sendo, cabe à unidade curricular Direcção garantir que o gesto está bem encaminhado, que o aluno
conhece o enquadramento do repertório abordado e que é capaz, ao piano, de o ler com as técnicas de redução
adequadas. 

Por um lado, contém uma componente de metodologia expositiva na transmissão de saberes teóricos e na
exemplificação prática, por outro, na medida em que dirigir é uma actividade corpórea e a metodologia de

ensaio não se conhece se não através da sua aplicação, muita actividade musical desenvolvida é assumida
pelos próprios alunos. Neste processo, os alunos vão assumindo papéis cada vez mais complexos e extensos,

alcançando níveis de especialização que asseguram a especificidade em que a cadeira subsequente incidirá.
Parece-nos que o equilíbrio entre as várias vertentes metodológicas garante a criação de uma boa base para o

trabalho futuro Assim sendo, esta unidade curricular garante que o gesto está bem encaminhado, que o aluno
conhece o enquadramento do repertório abordado e que é capaz, ao piano, de o ler com as técnicas de redução

adequadas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular lays the foundations for the knowledge and skills necessary to address the specific challenges

that will be presented on the execution of interpretive projects .
Hence, Conducting I is necessary to ensure that the gestural communication is well underway, that the student

knows the framework of the repertoire covered and has developed sufficient keyboard and reading skills to play
reductions with accuracy. 

Conducting I contains a component of methodology with regard to the transmission of theoretical knowledge
and practical demonstration, as conducting is a physical activity and rehearsal techniques can only be
assimilated through their application, thus a great deal of musical activity which involves the students.

Throughout this process, the students will be given increasingly complex and extensive tasks, reaching levels of
specialisation which further contribute to the specificity of this curricular unit. 

We believe that the balance between the various methodological aspects guarantee the creation of a solid
foundation for future work. In Conducting I, the systematic teaching and guidance through certain works is

continued in Conducting II, but is more specifically concentrated on concrete projects involving score
preparation and the interpretation of works.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Bowen, J. (ed.) (2003). The Cambridge Companion to Conducting. Cambridge: Cambridge University Press
Shrock, D. (2009). Choral Repertoire. Oxford: Oxford University Press

Garretson, R. (1993). Choral Music: History, Style and Performance Pratice. London: Person
Cuuler, L. (1995). The Symphony. Pinewood: Harmonie Park Press

Battisti, F. e GAROFALO (2000) Robert Guide to Score Study for the Wind Band Conductor. Delray Beach:
Meredith Music

Whitwell, D. (1984). History and Literature of the Wind Band and Wind Ensemble. Northridge, CA: Winds
Miles, R. (Ed.) (2012). Teaching Music through Performance in Band (10 vols). Chicago, IL:  GIA Publications



12/23/2014 ACEF/1415/10862 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dca3d2af-580f-b560-0705-543f8009a508&formId=d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0 65/90

Mapa X - Instrumento/Canto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumento/Canto

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

José Paulo Torres Vaz de Carvalho - 30 horas/Hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Isabel Maria de Oliveira Alcobia - 30 horas/Hours

Luís Filipe Leal de Carvalho - 30 horas/Hours
Mário Jorge Peixoto Teixeira - 30 horas/Hours

Pedro João Agostinho Figueiredo Rodrigues - 30 horas/Hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Realizar um recital com cerca de 50 minutos, constituído por obras musicais escritas ou transcritas para o

instrumento em estudo, interpretadas com coerência de estilo, originalidade e autonomia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To perform a recital of approximately 50 minutes duration, consisting of written or transcribed musical works
for the student’s first study instrument, to be interpreted with consistency of style, originality and autonomy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos constituem uma base empírica que habilita o estudante a conceber e realizar uma interpretação
pessoal e autónoma do repertório escolhido.

Consistem no conhecimento de:
Prática e técnica do instrumento em estudo. 

Teorias relativas à interpretação de música escrita para o instrumento em estudo.
Técnicas de assimilação e memorização do texto de música instrumental.
Modelos de construção de programas de concerto, contextualização histórica e estilística das obras em estudo.

Contextualização das práticas interpretativas e performativas de instrumentistas e cantores de referência, a
solo, em conjunto e com orquestra.

6.2.1.5. Syllabus:
The contents provide an empirical basis that enables the student to design and create a personal and

autonomous interpretation of the chosen repertoire.
The knowledge to be acquired comprises:
Practice and technique of the student’s first study instrument.

Theories concerning the interpretation of music written for the student’s first study instrument.
Assimilation and memorisation techniques for written instrumental music.

Constructing models of concert programmes, including historical and stylistic context of the featured works. 
Contextualisation of interpretive and performative practices of renowned instrumentalists and singers, including

solo, chamber and orchestral performances.

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

Os conhecimentos práticos e teóricos administrados neste módulo são a base da preparação técnica e
estilística dos estudantes para a realização de recitais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The practical and theoretical knowledge imparted through this module form the basis of technical and stylistic
preparation for students in performing recitals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são individuais em regime de uma hora semanal em que se define a orientação do trabalho de

pesquisa e treino individual do estudante.
As competências são adquiridas no exercício continuado de:
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Fundamentação da escolha do repertório a interpretar por acordo entre professor e aluno. 
Recolha de informação crítica e comparação de gravações relacionadas com o repertório, à luz da experiência
empírica dos participantes e preceitos propostos em métodos, livros e artigos

Audição crítica e discussão das proposta de soluções técnicas e estilísticas propostas pelo estudante para a
execução das obras contidas no programa

A avaliação é realizada no final do ano letivo e consiste na audição de um recital com cerca de 50 m. para um
júri interno, constituído pelo professor de Instrumento/Canto e dois docentes da área. Tomam em consideração

a diferenciação de competências nos domínios da técnica, originalidade e aplicação de conhecimentos de estilo
às obras apresentadas pelos alunos

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes comprise an hour of individual tuition which define the orientation of research work and individual
coaching of the student.

The skills are acquired through the continued exercise of:
The rationale for choosing repertoire to interpreted, as agreed by teacher and student.

The compilation of critical information and comparison of recordings related to the repertoire, according to the
empirical experience of the participants and concepts proposed in manuals and books.

Critical listening and discussion of the technical and stylistic solutions proposed by the student for the execution
of the works included in the program.

The evaluation is performed at the end of the year and consists of a recital of approximately 50 minutes
duration, assessed by a panel of adjudicators, composed of the student’s instrumental teacher and other two
specialist teachers. Assessment criteria focus on competence in technique, originality and the application of

stylistic knowledge in the presented works

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

curricular.
A periodicidade semanal possibilita o acompanhamento da construção continuada e progressiva do recital.
A metodologia de ensino promove três princípios formativos:

- participação dos alunos nas discussões sobre as obras abordados
- iniciativa do aluno na investigação de discografia e literatura de apoio à interpretação do repertório

selecionado.
-reflexão do estudante acerca dos fundamentos da sua interpretação.

A iniciativa do aluno na investigação de fundamentos para a sua interpretação, associada à investigação de

métodos diferentes para seleção de modelos técnicos para cada caso artístico complementada pela
investigação de registos sonoros— comparação crítica de gravações—induzem alternativa de gosto informado

e crítico do aluno, contraposta ao exercício ancestral do gosto soberano do mestre.
A avaliação visa distinguir a capacidade de o aluno por em prática um programa artístico fundamentado e
cumprido sobre os princípios enunciados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The individual weekly tuition allows the teacher to consistently guide the student through the progressive

construction of his/her recital programme. 

Teaching methodologies are based on three principals:
-students participation in discussions about the featured works.
- the student’s initiative in researching the discography and literature to support the interpretation of their

chosen works.
- the student’s reflection on fundamental elements of interpretation. 

The student’s initiative in investigating fundamental aspects of interpretation, associated with researching
different models for selection of technical solutions for each case, complemented by studying texts, and

comparing recordings – encourage the acquisition of an informed autonomous aesthetic criteria, as opposed to
the archaic habit of adhering to the ‘master’s’ taste. 

The evaluation aims to distinguish the ability of the student to plan and perform an artistic programme which is
constructed and executed in the light of the principal objectives of this discipline. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alcantara, P. de (1999) The Alexander Technique: a Skill for Life. Ramsbury, Crowood Press. Ramsbury.

Cizmic, M. (2012) Performing Pain: Music and Trauma in Eastern Europe. Oxford University Press, Oxford.
Davidson, J. W. (2004) The Music Practitioner: Research for the Music Performer, Teacher, and Listener. Oxford

University Press. Oxford.
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Dusbay, Jonathan (1998) Performance: Análysis of Music. Cambridge University Press. Cambridge.

Haynes, B. (2007) The End of Early Music: A Period Performer's History of Music for the Twenty-First Century.
Oxford University Press. Oxford

Parncutt, R., Gary McPherson (2002) The Science and Psychology of Music Performance: Creative Strategies
for Teaching and Learning. Oxford University Press. Oxford.

Rink, J. (2002) Musical Performance: A Guide to Understanding. Cambridge University Press. Oxford.
Weber, W. (2004) The Musician as an Entrepreneur. Indiana University Press. Bloomington.

Mapa X - Música de Conjunto I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Música de Conjunto I

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

António Manuel Chagas Rosa - 30 horas/Hours

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

Helena Paula Marinho Silva de Carvalho - 30 horas/Hours

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina introduz os discentes no domínio de estudos avançados em Música de Câmara, dirigidos à

autonomia artística e à prática profissional. Pretende-se que o aluno desenvolva hábitos de estudo que
integrem a performance e o aprofundamento científico na área programática que deseja abordar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course leads to advanced studies in chamber music, aiming as well an artistic autonomy as a professional
performing practice. It is intended that the students will develop along this course a methodology of work that

combines scientific research along with performing skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Serão abordados os seguintes tópicos: 1. Reflexão sobre a identificação do aluno com um determinado período

histórico e tomada de consciência de gosto; 2. Abertura de um corredor cognitivo entre prática musical e
investigação científica complementar; 3. Entendimento da prática performativa como um momento histórico

dinâmico 4. Desenvolvimento de metodologias de autocrítica e criação de uma consciência crítica artística
objetiva de si próprio.

6.2.1.5. Syllabus:

The following subjects will be addressed: 1. Work concept of historical period and taste; 2. Interaction between
performance and research; 3. Understanding performance as a dynamic moment in music history; 4.

Implementation of methods for self-criticism and self-analysis.

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

Os conteúdos programáticos apresentados permitirão um desenvolvimento de práticas de trabalho eficazes,
tanto no aspeto prático como teórico, no domínio da música de câmara.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Contents addressed will enable the students to sustain efficient methods of performance and research studies.
The students will be encouraged towards the implementation of personal artistic research projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino consiste numa aula semanal de 1 hora. As aulas são práticas de frequência obrigatória. No final de

cada semestre haverá um exame com a duração de 20 a 25 minutos. Há tarefas a desenvolver, tais como
audição de música, consulta bibliográfica e análise de partituras.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Tuition consists on 1 lab hour lesson on a week basis. The lessons have a laboratorial character and the

attendance is mandatory. At the end of each semester there will be a final examination of about 20 to 25
minutes. Students are expected to listen to music, read primary and secondary literature and analyze scores.

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

curricular.
As aulas incidirão sobre o programa escolhido no início de cada semestre. Este deve ser apresentado com

sucesso em exame final, no fim de cada semestre, havendo como requisito um entendimento teórico do
trabalho performativo.

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

The focus of these lab lessons are the works (or program) that were chosen at the beginning of the semester.
The students must perform this program at the final examination and they are expected to demonstrate their

theoretical knowledge of the subjects.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dahlhaus, Carl: Between Romanticism and Modernism. University of California Press, Berkeley, 1989;

Nineteenth-Century Music. University of California Press, Berkeley, 1989.
Kramer; Lawrence: Music and Poetry: The Nineteenth Century and After. University of California Press,

Berkeley, 1984.

Mapa X - Música de Conjunto II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Música de Conjunto II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Chagas Rosa - 30 horas/Hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Helena Paula Marinho Silva de Carvalho - 30 horas/Hours

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

Esta disciplina introduz os discentes no domínio de estudos avançados em Música de Câmara, dirigidos à
autonomia artística e à prática profissional. Pretende-se que o aluno desenvolva hábitos de estudo que

integrem a performance e o aprofundamento científico na área programática que deseja abordar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course leads to advanced studies in chamber music, aiming as well an artistic autonomy as a professional

performing practice. It is intended that the students will develop along this course a methodology of work that
combines scientific exploration with performing skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Serão abordados os seguintes tópicos: 1. Reflexão sobre a identificação do aluno com um determinado período
histórico e tomada de consciência de gosto; 2. Abertura de um corredor cognitivo entre prática musical e

investigação científica complementar; 3. Entendimento da prática performativa como um momento histórico
dinâmico 4. Projeto de “artistic research”.

6.2.1.5. Syllabus:
The following subjects will be addressed: 1. Work concept of historical period and taste; 2. Interaction between
performance and research; 3. Understanding performance as a dynamic moment in music history; 4. Artistic

research project.

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

curricular.
Os conteúdos programáticos apresentados permitirão um desenvolvimento de práticas de trabalho eficazes,
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tanto no aspeto prático como teórico, no domínio da música de câmara.

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

Contents addressed will enable the students to sustain efficient methods of performance and research studies.
The students will be encouraged towards the implementation of personal artistic research projects.

.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino consiste numa aula semanal de 1 hora. As aulas são práticas de frequência obrigatória. No final de

cada semestre haverá um exame com a duração de 20 a 25 minutos. Há tarefas a desenvolver, tais como
audição de música, consulta bibliográfica e análise de partituras.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Tuition consists on 1 lab hour lesson on a week basis. The lessons are laboratorial and the attendance is
mandatory. At the end of each semester there will be a final examination of about 20 to 25 minutes. Students are

expected to listen to music, read primary and secondary literature and analyze scores.

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

curricular.
As aulas incidirão sobre o programa escolhido no início de cada semestre. Este deve ser apresentado com

sucesso em exame final, no fim de cada semestre, havendo como requisito um entendimento teórico do
trabalho performativo.

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

The focus of these lab lessons are the works (or program) that were chosen at the beginning of the semester.
The students must perform this program at the final examination and they are expected to demonstrate their

theoretical knowledge of the subjects

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Rosen, Charles: La génération romantique. Gallimard, Paris, 2002;

Schoenberg, Arnold: Style and Idea. Faber and Faber, London & Boston, 1975.

Mapa X - Seminário

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário

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

Maria do Rosário Correia Pereira Pestana - 15 horas/Hours

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António Manuel Chagas Rosa

António José Vassalo Neves Lourenço 
Evgueni Zoudilkine 15 horas/Hours

Helena Paula Marinho Silva de Carvalho 15 horas/Hours
Isabel Maria Machado Abranches de Soveral 15 horas/Hours

Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro 15 horas/Hours
Jorge Manuel Salgado de Castro Correia 15 horas/Hours

Paulo Vaz de Carvalho 15 horas/Hours
Susana Bela Soares Sardo 15 horas/Hours

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

Conhecer projectos de investigação de âmbito académico cujo assunto se relacione com o que vai explorar no
âmbito do projecto/dissertação. Desenvolver competências de investigação e ou criativas e ou performativas

ajustadas ao projeto/dissertação que vai realizar.
Seleccionar e aplicar técnicas estudo e investigação ajustadas ao seu projecto/dissertação. 
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Expor em forma textual, segundo o modelo de uma comunicação a um congresso científico, ou numa
performance musical com uma duração entre 15 e 20 minutos, as competências científicas ou performativas

que desenvolveu ao longo do ano na unidade curricular Seminário, ou compor uma obra com uma duração
aproximada de 20 minutos, ou realizar uma performance com a duração aproximada de 20 minutos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To present research projects in the academic areas related to the students’ project/dissertation. 
To introduce and develop research skills which are relevant to the student’s project/dissertation. 

To select and apply research and study methods specifically relating to the student’s project/dissertation. 
To exhibit either through text form - according to the communication model of an academic congress - or a

musical performance with a duration of between 15 and 20 minutes, the scientific skills that were developed
over the course of the year through the Seminar curricular unit.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos diferem conforme o aluno opte com realizar uma Dissertação ou um Projecto

Artístico. Assim, no primeiro caso consistem no conhecimento de literatura especializada e formulação de
metas da investigação; definição de uma problemática, enquadramento num quadro teórico e metodológico,

elaboração de um plano exequível de investigação e redacção de uma proposta de comunicação/ata no âmbito
de um fórum académico. 
No caso de o aluno optar por Projecto Artístico, consistem no conhecimento e desenvolvimento de técnicas de

interpretação ou composição, na concepção do programa e realizar numa performance musical ou concepção
e elaboração de uma composição.

6.2.1.5. Syllabus:
The content differs depending on whether the student chooses to undertake a dissertation or Artistic Project.
Thus, in the first case, content consists of knowledge of the literature and the formulation of research goals; the

definition of a problem, the development of a theoretical and methodological framework, the elaboration of
development of a realistic research plan and writing a proposal for a paper for an academic forum. 

Should the student choose to undertake an Artistic Project, the content consists of the development of
knowledge and interpretation or composition techniques, in the design of the programme and musical

performance or the conception and realisation of a composition.

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

Os conteúdos estão relacionados com os objectivos ao assegurarem a diferenciação de conhecimentos e
competências requeridos pelo grau de especialização do final do segundo ciclo, no que se refere à realização

de uma investigação em música segundo o modelo de dissertação ou de projecto artístico. Assim, se o
mestrando que optar por realizar um projecto artístico, esta unidade curricular centra-se nos conteúdos

necessários à preparação técnica e ao processo de realização de um recital, concerto ou composição. Por sua
vez, para os alunos que optem por realizar Dissertação, a unidade curricular Seminário fornece conteúdos da

investigação aplicada, de temáticas específicas conducentes à elaboração de uma comunicação/ata segundo o
modelo corrente em fóruns científicos da especialidade.

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

The contents are related to the objectives in ensuring the differentiation between the knowledge and skills
required by the degree of specialisation of the end of the second cycle, in relation to conducting research in

music, whether through the dissertation or artistic project model. Thus, if a Masters student chooses to
undertake an artistic project, this course focuses on the technical content necessary for preparing and

performing a recital, concert or composition. In turn, for students who choose to undertake a Dissertation, the
Seminar provides the content for the applied research of the specific themes to be studied, leading to the
development of a paper according to the current model in specialist forums of scientific research.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular o ensino é individualizado e decorre ao longo de aulas em regime tutorial, de meia

hora, semanais. 
Compreende dois modelos distintos: (1- Dissertação) as aulas têm um componente expositiva, assumida pelo

docente e outra prática em que o aluno deve apresentar e discutir o trabalho desenvolvido autonomamente; (2
– Projecto) as aulas centram-se no acompanhamento do estudo dos alunos e no desenvolvimento dos
conhecimentos e competências técnicas e interpretativas requeridos pelo projecto artístico que quer realizar 

A avaliação compreende dois modelos: (1) alunos que realizam um trabalho escrito, resulta da avaliação
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contínua do professor (30%) e da avaliação de um júri nomeado pela direcção de curso (70%); (2) alunos que

realizam projecto a avaliação final foi, em 2013-14, excepcionalmente, continua (100%), passando a partir desta
data a compreender a avaliação continua (30%) e a avaliação de uma prova pública perante um júri nomeado

pela direcção de curso (70%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching is individualised and takes the form of tutorials of a half hour each week. 
The curricular unit comprises two distinct models: 1 - Dissertation) classes have an exposition component,
assumed by the teacher and other practice in which the student must present and discuss the work

autonomously developed; (2 - Project) classes focus on the accompaniment of the students’ study and their
development of knowledge, techniques and interpretative skills required by the artistic project which they wish

to accomplish. 
The assessment consists of two models: 1 students who are developing a written work, are continuously

assessed by the teacher 30% and also evaluated by a panel appointed by the course director 70%; 2 students
who presented an artist project project in 2013-14 was, exceptionally continuously assessed 100%. However,

from now on, students will be continuously assessed 30% and the their project evaluation through a public
presentation before a panel appointed by the C.D. 70%

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

curricular.
Considerando que esta unidade curricular funciona em articulação com a disciplina de Dissertação/Projeto, a

metodologia passa por diferenciar os conteúdos e metodologias de ensino, conforme os mestrandos optem por
elaborar Dissertação ou Projecto.

As metodologias vão ao encontro dos objectivos da unidade curricular ao assegurar essa diferenciação:
Quando os alunos optam por Dissertação, realizam uma investigação conducente a um trabalho escrito,

acompanhada pelo professor orientador, que deve obedecer ao perfil de uma comunicação científica; Quando
os alunos optam por Projecto, trabalham a componente da técnica, da estrutura e significado da composição ou
da vertente performativa do recital em contexto de sala de aula. Esta metodologia assegura o alcance dos

objectivos em geral e facilita em particular a consecução do objectivo principal: “Expor em forma textual,
segundo o modelo de uma comunicação a um congresso científico, ou numa performance musical com uma

duração entre 15 e 20 minutos, as competências científicas ou performativas que desenvolveu ao longo do ano
na unidade curricular Seminário”.

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

As this curricular unit functions in conjunction with the discipline of Thesis/Project, the methodology involves
differentiation regarding the content and teaching methodologies, as Master's students can opt for either

developing a dissertation or a project. 
The methodologies thus meet the objectives of the course to ensure this differentiation: When students choose

a dissertation, they conduct research leading to the realistion of a written work, accompanied by academic
supervisors, which must adhere to the profile of scientific communication; When students choose a Project,

they must develop technique, the structure and meaning of the composition or the performative aspect of the
recital in the classroom context. This methodology ensures the achievement of objectives in general and in

particular facilitates the achievement of the main goal: To exhibit either through text form - according to the
communication model of an academic congress - or a musical performance with a duration of between 15 and
20 minutes, the scientific skills that were developed over the course of the year through the Seminar curricular

unit.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Chailley, Jacques (1991) “Cómo hacerse musicólogo”. In Compendio De Musicología. Madrid: Alianza Pp. 26-29
Cook, Nicholas and Everist, Mark (eds) (1999) Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press

Coutinho, Clara Pereira (2011). Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática.
Coimbra: Edições Almedina, S.A.
E. Barrett e B. Bolt. (2009). Practice as Research. Approaches to Creative Arts Enquiry. London.

John R. (ed.). (2000). Musical Performance: A Guide to Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.
John B. (2002). Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance. Cambridge: Cambridge

University Press.
Robert P. (2004). Performing Music in the Age of Recording. Yale: Yale University Press

Mapa X - Dissertação/Projecto
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Dissertação/Projecto

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Correia Pereira Pestana

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António Manuel Chagas Rosa (15 horas/Hours)

António José Vassalo Neves Lourenço (15 horas/Hours) 
Evgueni Zoudilkine (15 horas/Hours)
Helena Paula Marinho Silva de Carvalho (15 horas/Hours)

Isabel Maria Machado Abranches de Soveral (15 horas/Hours)
Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro (15 horas/Hours)

Jorge Manuel Salgado de Castro Correia (15 horas/Hours)
Paulo Vaz de Carvalho (15 horas/Hours)

Susana Bela Soares Sardo (15 horas/Hours)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A formação no Mestrado em Música culmina especialmente na unidade curricular denominada

Dissertação/Projecto (2.º ano, anual), a qual está directamente relacionada com a unidade curricular Seminário. 
São objetivos de aprendizagem:

Desenvolver as suas competências no âmbito da investigação em música, da criação ou da performance;
Estabelecer de forma coerente uma articulação entre a teoria e a prática.

Conceber, desenvolver e analisar experiências e/ou projetos de investigação/ formação/ação inerentes à
investigação em música, criação ou performance. 

Desenvolver um projecto artístico ou uma dissertação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The education provided by the Master of Music programme is particularly expressed by the curricular unit

denominated Thesis / Project (annual, in the 2nd year), which is directly related to the curricular unit entitled
Seminar. 

The learning objectives are: 
- to develop skills in music research, creation or performance

- to establish a coherent link between theory and practice
- to design, develop and analyze musical experiences and/or research/educational/action projects concerning
research in music, creation or performance

- to develop an artistic project or dissertation 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

As temáticas específicas decorrem de questões emanadas dos projetos de investigação e estão relacionadas
com as áreas de especialização dos alunos. 
A título exemplificativo, seguem algumas temáticas abordadas por todas as áreas de especialização:

A revisão da Literatura Teórica
Metodologias de investigação em música

A escrita académica e bases de dados de pesquisa.
A título exemplificativo, seguem algumas temáticas abordadas especificamente por cada uma das áreas de

especialização:
Estudos em Performance

Jazz Studies
Estudos culturais

Musicologia histórica

6.2.1.5. Syllabus:
The specific themes comprise issues arising from research projects and will be related to the areas of expertise

of the students.
As an example, here are some issues addressed by all areas of expertise:

Review of Theoretical Literature
Research Methods in Music

Academic writing and research databases
As an example, here are some specific topics addressed by each of the areas of expertise:
Performance Studies
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Jazz Studies

Cultural Studies
Historical Musicology

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

curricular.
Esta unidade curricular encontra-se relacionada com as restantes unidades curriculares do curso, constituindo

o culminar de um processo de dois anos. Procura desenvolver competências de reflexão crítica,
sistematização e comunicação, em torno de questões específicas de cada uma das áreas de especialização.
Procura igualmente promover o aprofundamento científico, ético e sociocultural, numa perspectiva de

desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso, promove também a apropriação compreensiva, por parte
dos alunos, de referenciais teóricos da investigação em música, em geral, e da sua área de especialização em

particular, que sustentem opções críticas de investigação e no âmbito profissional.

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

This curricular unit is related to the other curricular units of the course, and is the culmination of a two-year
process. It seeks to develop skills such as critical thinking organization and communication, in addressing
specific issues relating to each area of expertise. It also seeks to promote scientific, ethical and socio-cultural

development, from the perspective of personal and professional development. Thus, it also promotes the
comprehensive understanding by students of theoretical frameworks of research in music in general, and in

their areas of specialisation in particular, which will support the students in their research and their professional
careers.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias são múltiplas dependendo das especificidades da dissertação/projecto desenvolvida pelo
aluno. Passam pelo levantamento, análise e discussão de projectos de investigação em música que se

relacionam com as temáticas a desenvolver pelo aluno. Compreendem o acompanhamento individualizado, por
parte do docente, do desenvolvimento do projecto. 

O Projecto é desenvolvido, defendido e avaliado de acordo com as normas do Regulamento de Estudos de
Licenciatura e Mestrado da Universidade de Aveiro (artigos 23º ao 26º). Sendo que o mesmo regulamento

prevê, no seu artigo 20º, ponto 2, a implementação de regimes de avaliação próprios para a unidade curricular
de Dissertação/Projecto. A avaliação é final, perante um júri de três elementos, nomeado pela direcção do

curso, que integra o docente orientador, um docente do departamento e um arguente externo à Universidade. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies are varied, according to the specifics of the dissertation/project developed by the student.

They include surveys, analyses and discussions of music research projects that relate to the themes to be
developed by the student. They also include the individual monitoring by the teacher, of the project’s

development.
The Project is developed, defended and evaluated according to the rules of the Regulation of Degree and

Master’s Studies of the University of Aveiro (Articles 23 to 26). The same regulation provides - in Article 20,
paragraph 2 - the implementation of specific assessment regimes for the Dissertation/Project Curricular Unit.
The assessment is final, before a jury of three people appointed by the course director, which includes the

supervising teacher, a faculty member from the department and an examiner external examiner to the
University.

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

Considerando que os objectivos desta unidade curricular estão intimamente relacionados com a área de

especialização do aluno e com a sua Dissertação/projecto específica, as metodologias são múltiplas e visam a
realização de um trabalho final (textual e ou performativo) que será apresentado e defendido perante um júri.

Nesse sentido, passam pelo desenvolvimento de competências de pesquisa bibliográfica, de reflexão crítica
sobre a literatura de referência e pelo desenvolvimento de um projecto artístico ou de uma dissertação original.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that the objectives of this curricular unit are inextricably linked to the student’s area of
specialisation and with his/her specific dissertation/project, the methodologies are varied and aimed towards

the realization of the final work (text or performance) which will be presented and defended before a jury.
Therefore, the objectives focus on the development of skills such as bibliographical research, critical reflection

on works of reference and the development of an artistic project or original dissertation.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Chailley, Jacques (1991) “Cómo hacerse musicólogo”. In Compendio De Musicología. Madrid: Alianza Pp. 26-29
Cook, Nicholas and Everist, Mark (eds) (1999) Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press

Coutinho, Clara Pereira (2011). Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática.
Coimbra: Edições Almedina, S.A.

E. Barrett e B. Bolt. (2009). Practice as Research. Approaches to Creative Arts Enquiry. London.
John R. (ed.). (2000). Musical Performance: A Guide to Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.

John B. (2002). Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance. Cambridge: Cambridge
University Press.
Robert P. (2004). Performing Music in the Age of Recording. Yale: Yale University Press. 

Sterne, Jonathan (ed.). (2012). The Sound Studies Reader. London: Routledge. 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 
O curso explora diferentes metodologias de ensino no sentido de ir ao encontro dos objectivos de aprendizagem

das unidades curriculares. Estas passam pela exposição teórica assumida pelo docente, pela componente
prática individual e/ou em grupo desenvolvida pelos alunos, pela individualização da relação de ensino.

Privilegia-se, junto dos alunos, a concepção e desenvolvimento de projectos performativos, criativos e/ou de
investigação que culminam numa apresentação pública, seja em contexto escolar ou em espaços públicos,

como salas de concerto ou fóruns de discussão académica. Paralelamente, promove-se o acesso a informação
à distância através da plataforma Moodle. A modalidade workshop recorrendo a especialistas convidados para

esse efeito, para coadjuvarem a docência, também é explorada em algumas unidades curriculares.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The course explores different teaching methodologies in order to meet the learning objectives of the curricular

units. These include the theoretical presentations given by the teacher, individual practical work and/or group
work, and the individualisation of teaching. Of particular interest is the conception and development of

performance, creative and/or research projects which culminate in public performances, whether in schools or
in public spaces such as concert halls or forums for academic discussion. At the same time, access to
remotely available information via the Moodle platform is also strongly encouraged. The workshop model, with

invited experts to assist the teaching staff, is also used for some curricular units.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao

estimado em ECTS. 
Através dos resultados do Sistema de Garantia de Qualidade implementado pela Universidade de Aveiro é
possível constatar que a carga média de trabalho dos alunos se aproxima dos ECTS definidos para cada

unidade curricular.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
Through the Quality Management System developed by the University of Aveiro it is possible to conclude that

the students’ average workload correlates with the ECTS defined for each curricular unit.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

Em cada uma das unidades curriculares, a metodologia de avaliação é funcionalmente articulada com os
objectivos de aprendizagem. No início de cada semestre lectivo, o(s) docente(s) da unidade curricular

regista(m) no dossier pedagógico (PACO) e na plataforma Acesso e dá a conhecer aos alunos o processo e
procedimentos de avaliação. Por sua vez, os alunos caso detectem alguma disfuncionalidade, podem verbalizá-
la junto dos representantes dos alunos na Comissão de Curso ou da própria directora do curso ou, fazê-lo de

forma anónima nos questionários on-line disponibilizados pelo Sistema de Garantia de Qualidade. Em última
instância podem recorrer ao Provedor do Estudante ou ao próprio Vice-Reitor que tutela a pasta.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

In each curricular unit, evaluation methodology is functionally linked with the learning objectives. At the
beginning of each semester, the teacher(s) of the curricular unit are registered on the online teaching dossier
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(PACO) and the Access platform to communicate the assessment process to students. If, in turn, the students
detect something which they consider dysfunctional, they can verbalize this, with the student representatives or

the course director, or anonymously through the online questionnaires provided by the Quality Assurance
System.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

A maior parte das unidades curriculares promove o desenvolvimento de projetos de investigação que, sempre
que possível, culminam com uma apresentação em encontros científicos. Uma vez que o DeCA integra dois

centros de investigação, que desenvolvem diferentes projectios de investigação e acolhem investigadores
visitantes de diferentes áreas do conhecimento, os alunos são frequentemente convidados para participar em

actividades científicas.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
whenever possible, culminate in a presentation at a scientific event. As DeCA has two research centres that

develop different research projects and host visiting researchers from different areas of knowledge, students
are often invited to participate in scientific activities and events.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 12 14 5

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 6 11 4

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 6 1 1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 1 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 1 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares. 

Da comparação sobressai que o sucesso foi bastante expressivo. As classificações variam entre 10 e 20
valores com uma elevada taxa de aprovação. Constata-se que nas unidades curriculares optativas ocorre um

maior número de desistências do que nas unidades curriculares que constituem o tronco comum e/ou
obrigatório da área de especialização. Nas unidades curriculares das áreas de especialização em Composição,

Direcção e Performance, todos os alunos avaliados obtiveram aprovação.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units. 

The comparison shows that success levels were very high. The ratings range from between 10 and 20 marks,
with a high level of approval. It appears that the optional curricular units suffer a greater number of dropouts

than core curricular units, or curricular units required for the area of specialisation. With regard to curricular
units required for the areas of specialisation (Composition, Conducting and Performance), all students who

were evaluated successfully passed.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo. 

Os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de melhoria do
mesmo através, sobretudo, do próprio Sistema de Garantia de Qualidade. Este sistema promove uma avaliação

exaustiva e rigorosa de todas as unidades curriculares e envolve nesse processo todos os actores (docentes,
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estudantes, direcção de curso, direção do departamento, conselho pedagógico). A avaliação é feita a partir de

uma valor referencial a partir do qual todos os desvios inferiores à média de sucesso são alvo de planos de
melhoria. Por sua vez, nesses planos de melhoria, os professores responsáveis propõem um conjunto de

ações que visam o sucesso escolar o qual é avaliado pela direcção de curso e pela comissão de garantia de
qualidade do departamento.A direcção de curso no ano seguinte à aplicação do Plano d Melhoria, procede à

monitorização para aferir da eficácia do mesmo.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
The results of the monitoring of academic success are used to define measures of improvement, especially

through the Quality Assurance System. This system promotes a comprehensive and rigorous assessment of all
curricular units and involves all in this process are actors (teachers, students, course directors, department

directors, the pedagogical council). Evaluation based on a reference value from which all deviations below the
average success rate are subject to measures of improvement. In turn, for these improvement measures, the

teachers responsible propose a set of actions aimed at academic success which is evaluated by the course
director and by the quality assurance committee of the department.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study programme's area.
100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do

ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 
O Instituto de Etnomusicologia Centro de Estudos em Música e Dança, uma unidade de investigação com um

pólo na Universidade de Aveiro, obteve na última avaliação da FCT, em 2013, teve a classificação de Muito Bom
(18/20). Está organizado como um centro de investigação multidisciplinar que incorpora seis grupos de estudo

de quatro instituições: UNL/FCSH; UL/FMH; UA/DeCA; IPP/ESE/CIPEM. 
A UnIMeM é uma Unidade de Investigação também financiada pela FCT e acolhida pelas Universidades de

Évora e de Aveiro. Tem como objectivos: Exercer e promover investigação nos domínios da Música e da
Musicologia, especialmente nas áreas do património musical, do ensino da música, da teoria, da interpretação e
da criação musical contemporânea.

Na sequência do ultimo processo de avaçiação as duas unidades de investigação foram fundidas no INET-md. 

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if

applicable). 
The Institute of Ethnomusicology: Centre for Studies in Music and Dance, is a research centre with a branch at

the University of Aveiro. During the last evaluation by the FCT, in 2013, it was rated Very Good (18/20). It is
organized as a multidisciplinary research centre that includes six study groups from four institutions:
UNL/FCSH; UL/FMH; UA/DeCA; IPP/ ESE/CIPEM.

UnIMeM is a Research Unit also funded by FCT and hosted by the Universities of Évora and of Aveiro. Its

objectives are to exercise and promote research in the fields of Music and Musicology, especially in the areas
of musical heritage, Music Education, Theory, Performance and the creation of contemporary music.

Following the last evaluation process, the two research units were merged in INET-md.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais
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com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em

formato APA):
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico. 

Os docentes desenvolvem uma intensa actividade seja a nível artístico como científico - que envolvem a

realização de concertos não só em Portugal como no exterior, a edição de suportes áudio, a publicação de
livros e de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais – que contribuem para o desenvolvimento

económico não só associado ao âmbito da produção cultural como também à indústria de partituras e de edição
discográfica ou livreira. São vários os projectos financiados pela FCT que integram docentes do MM, os quais

permitem a compra a diferentes empresas de equipamentos de gravação e reprodução de som, computadores,
entre outros. Se as deslocações dos docentes a congressos dentro e fora de Portugal, têm um impacto positivo

nas empresas de transportes, a actividade em torno da realização de conferencias internacionais (realizadas
no DeCA) se reflecte na hotelaria regional.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

Teachers are intensely active on both artistic level and scientific levels - involving concerts in Portugal and
abroad, recording and releasing disks etc., publishing books and articles in national and international scientific

journals - that contributes to economic development not only associated with cultural production but also the
areas of the music printing, record and book publishing industries. Several projects funded by the FCT include

MM faculty members, which allow the purchase of equipment from different companies, from sound recording
and reproduction to computers. The amount of travelling undertaken by faculty members to conferences both in
Portugal and abroad also has a positive impact on transport companies, whereas the activity generated by the

hosting of international conferences (held in DeCA) benefits the regional hospitality industry.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e

internacionais. 
A maior parte dos projectos de investigação em curso nas unidades de investigação INET-md e UNIMEM

compreendem parcerias nacionais e internacionais, tanto a nível institucional (com autarquias , museus,
associações, universidades) como a nível individual de académicos de outros centros.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or

partnerships. 
Most of the ongoing research projects in research units INET-md and UNIMEM include national and international

partnerships, both at institutional level (with local authorities, museums, associations and universities) and at an
individual level, involving academics from other research centres.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente
da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via

primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar
como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os
colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,

aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de
áreas presentes no ISI.

O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e
importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,

capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas
científicas no ISI web of Science.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often
undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the

fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national
and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the

number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate
existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research

objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research
funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number

of citations and number of science in ISI Web of Science.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0
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7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

Os docentes têm uma intensa actividade criativa, performativa e de investigação com grande impacto na
comunidade na formação avançada das áreas de especialização do curso do Mestrado em Música. Destaca-se

o evento Concertos de Outono realizado no DeCA, aberto à comunidade, as múltiplas produções musicais
levadas ao Teatro Aveirense, a colaboração com o Museu de Aveiro em eventos como o Dia da Voz, a

produção académica em revistas nacionais e internacionais.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific
area(s) of the study programme. 

Teachers are intensely active in creating, performing and researching, and have a great impact on the
community through the advanced training offered by the specialization areas of the Master’s in Music

Programme. We highlight the Concertos de Outono events held at DeCA, which open to the community, and the
many musical productions brought to the Teatro Aveirense, the collaborations with the Museum of Aveiro in

events such as the International Voice Day, and the academic production in national and international journals.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística. 

Os mestrados em Música do DeCA da UA leccionam em escolas oficiais de música não só na cidade e na
região de Aveiro como também um pouco por todo o país. No que se refere em particular às áreas de

especialização em Dircção e Performance, deve ser destacado o facto de muitos dos nossos estudantes
tocarem em orquestras, bandas e outros grupos profissionais e semi-profissionais ligadas à actividade

performativa musical. Essas actividades artísticas contribuem para formação de públicos e para a divulgação
da produção musical contemporânea. Permitem a audição de obras do repertório coral, sinfónico, de câmara e

ópera.
Os agrupamentos do DeCA participam em actividades nas principais salas e festivais do país. As actividades
científicas permitem uma projecção internacional da investigação em música da UA.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities. 

Former graduates in Music at UA teach in official music schools in the city and the region (and in many other

places of the country). Specifically in what concerns the branch of Conducting and Performance, it mus be said
that our students play in orchestras, bands and other professional and semi-professional music groups. Those
artistic activities contribute to public education and the dissemination of contemporary music production. Allow

the hearing of important masterpieces of the choral, symphonic, chamber and opera repertoire. Master-classes
offer students (UA and others), deepening opportunities for music training at the highest level. The DeCA music

groups are engaged in activities in major halls and festivals of the country. Scientific activities allow an
international projection of UA research in music.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o

ensino ministrado. 
As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade

de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e
Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política

da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos
Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da

informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. Todas as
informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como através da

presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência & Tecnologia, da
Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público motivado.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education

given to students. 
The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the
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responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public
Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the

university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the
Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular

updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the
information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits

to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other
events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 5.9

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs

(in)
0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs

(out)
0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 10

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

O Ciclo de Estudos que conduz ao Grau de Mestre em Música oferece um ensino que promove a
interdisciplinaridade e a pluralidade de abordagens à experiência musical ao mesmo tempo que desenvolve a
especialização em quatro áreas nucleares e complementares: a composição, a direção, a musicologia e a

performance. O sucesso do curso pode também ser avaliado pela empregabilidade dos seus alunos, seja em
Portugal ou no estrangeiro. 

Os pontos fortes prendem-se com 
1. Nível de procura do curso – O interesse pelo curso tem vindo a aumentar. Se em 2013-14, a média de acesso

foi de 10 valores, tendo sido admitidos apenas 31 dos 54 candidatos; em 2014-15 a média subiu para 14,93,
sendo que dos 66 candidatos, foram admitidos 30. Os alunos realizam uma prova selectiva de acesso na

especialidade a que se candidatam. 
2. Empregabilidade. Concluído o MM os alunos prosseguem estudos ou ingressam no mercado de trabalho,

tanto em Portugal como nos seus países de origem.
3. Leque de nacionalidades dos alunos. O mestrado em música vem a conquistar interesse de alunos de
diferentes partes do globo. Se em 2013-14 atraiu alunos do Brasil, Espanha, Portugal, Uruguai, este ano essa

geografia foi alargada à China e à Costa Rica. 
4. Especialização e proximidade do corpo docente. O corpo docente é altamente especializado e estável e, na

sua maioria, com dedicação exclusiva. Segundo os alunos distingue-se pela disponibilidade. A abrangência das
redes de relações internacionais decorre da constituição do corpo docente e do feedback dos alunos que

terminaram os cursos.
5. Dinâmica das unidades de investigação (o pólo de Aveiro do INET-MD e o UNIMEM) e dos docentes. Os

docentes coordenam ou integram projetos de investigação nos quais os alunos têm oportunidade de participar,
quer na fase de investigação quer na divulgação dos resultados (conferências, publicações). De entre as várias

conferências internacionais que ocorrem no DeCA, destaca-se o Post-ip, por ser concebido por, e destinado a
alunos de pós-graduação. 
6. Participação em projectos de criação e interpretação. Os alunos são constantemente solicitados para

participar em eventos culturais dentro e fora da Universidade. O DeCA oferece anualmente o prémio
interpretação no concurso FF onde são tocadas obras compostas por alunos.

7. Condições de trabalho e estudo excepcionais. O mestrado decorre num departamento com salas de estudo,
estúdios de gravação (com equipamentos de gravação e reprodução sonora), laboratório de som, equipamento

informático, um auditório, entre outros espaços e equipamentos, aos quais os alunos podem aceder 24 horas
por dia, diariamente. O DeCA dispõe de um técnico de apoio a estes equipamentos que é enaltecido pelos

alunos pela sua disponibilidade e excelência. A Universidade possui um arquivo de música, cujo património
resultou de doações e depósitos de acervos e coleções particulares, que constitui uma base documental para
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os alunos das diferentes áreas (Musicologia, Performance, Direcção). 

8.1.1. Strengths 
The Study Cycle which leads to a Master's Degree in Music offers an education that promotes interdisciplinarity

and with a plurality of approaches to musical experience whilst developing a specialisation in four core and
complementary areas: composition, conducting, musicology and performance. The success of the course can

be evaluated also by the employability of its alumni, both in Portugal and abroad.
The strengths are related to: 

1. The level of student selection – Interest has been steadily increasing: in 2013-14, the average grade was 10
points, and only 31 of the 54 candidates were admitted; in 2014-15 the average rose to 14.93 points, and of the
66 candidates, 30 were admitted. Prospective students must complete an entry test in the area in which they

wish to specialise. 
2. Employment – Upon completing the MM, students either continue studying or begin working, whether in

Portugal or their country of origin.
3. The range of student nationalities of students - The Master's degree in Music has attracted the interest of

students from all over the globe. In 2013-14, the students from Brazil, Spain, Portugal and Uruguay entered the
Programme. This year, we also have students from China and Costa Rica. 

4. Expertise and proximity of the teaching faculty. The teaching staff is highly specialized and stable, with most
staff exclusively contracted to the Department. According to the students, the availability. The scope of

international network relationships is related with the teaching staff and with the feed-back of the students that
have concluded their courses. 
5. The dynamism of the research units (the Aveiro branch of INET-MD and UNIMEM) and of the faculty. The

teaching staff coordinates or participates in research projects, in which students have the opportunity to
participate, either during the research stage or during the dissemination of results (conferences, publications).

Among the various international conferences that take place in DeCA, Post-ip is particularly innovative, as it
was designed by and is aimed at post-graduate students.

6. Participation in creating and performing projects. Students are constantly sought after to participate in
cultural events within and outside the University. 

7. Working conditions and exceptional study spaces. The Masters programme is located in a department with
study rooms, practice rooms, recording studios (with recording and sound reproduction equipment), a sound

lab, computer equipment, an auditorium, along with other spaces and facilities, which students can access 24
hours a day , seven days a week. DeCA has a dedicated technician who is responsible for the audio-visual
equipment – his availability and the excellence of his work is frequently praised by the students. The University

has a music archive, the result of donations and deposits of personal collections, which serves as a source of
documental evidence for students from different areas.

8.1.2. Pontos fracos 
O Mestrado em Música apresenta alguns pontos, que podem ser considerados fracos, tais como: 

1. Nem todos os alunos do MM concluem o curso em dois anos. A razão deste prolongamento deve-se ao facto
de a maioria dos estudantes manter já uma actividade laboral, no âmbito da música, enquanto estuda. Todavia,
nem todos esses estudantes requerem o estatuto de trabalhador estudante. Auscultados sobre isso, afirmam

que conciliam o seu horário semanal, junto da entidade patronal, de modo a poderem frequentar as aulas, por
as considerarem de presença imprescindível. Não obstante essa disponibilidade para assistir às aulas, os

alunos não dispõem, efectivamente, do tempo útil expectável para a realização do curso, o que retarda a
conclusão do mesmo. Constata-se que este retardamento da conclusão do curso acontece sobretudo no

segundo ano.

2. Apesar de o Departamento possuir um sistema electrónico de abertura de portas, o qual permite aos alunos
disporem das suas instalações 24 horas por dia, diariamente, escasseiam as salas de estudo durante o período

de aulas.
3. O curso ainda não oferece aos alunos o ensino de instrumentos musicais fora do âmbito da música erudita.
Apesar de haver solicitações por parte de potenciais candidatos, não conseguimos até agora dar resposta a

essa procura. 

8.1.2. Weaknesses 

Some aspects of Masters in Music may be considered as weak points¸ such as:

1. Not all the MM students complete the course within two years. The reason for extending this period is due to

the fact that most students to continue working in music while studying. However, not all of these students
require student-worker status. When asked about this, students say that they can reconcile their weekly

schedules with their employers, so that they can attend classes, which they consider vital. Despite this
availability to attend classes, due to their work, the students do not have sufficient time for course work, which

delays the completion of the course. We observe that it happens mostly in the second year. 
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2. Although the Department has installed an electronic door system, which allows students to avail of its
facilities 24 hours a day, every day, available study rooms are very scarce, particularly during the day. 

3. The course also does not provide students with tuition of musical instruments outside the scope of classical

music. Although there have been requests from potential applicants, thus far we have been unable to respond to
this demand.

8.1.3. Oportunidades 

O Mestrado em Música beneficia de um conjunto de oportunidades que contribuem para que se distinga de
outras ofertas no âmbito do ensino de música, no 2º ciclo. 

Os protocolos que o DeCA e a Universidade têm com instituições como A Orquestra Filarmonia das Beiras, o
Teatro Aveirense, o Museu de Aveiro, ou a autarquia de Albergaria, acabam por disponibilizar recursos

humanos e contextos performativos que potenciam a qualidade do ensino e a oportunidade de formação em
ambientes abertos a públicos não escolares. Relativamente aos recursos humanos, deve ser destacado o

protocolo com a Orquestra Filarmonia das Beiras, que permite, por exemplo, que os alunos de canto tenham a
oportunidade de integrar produções de ópera e os alunos de instrumento os reforços da orquestra . Ao abrigo
desse protocolo, o Mestrado em Música pode ainda oferecer aos potenciais candidatos em Performance um

leque abrangente de coadjuvação lectiva em vários instrumentos o qual complementa a docência, pelo recurso
a especialistas que são performers profissionais. 

No que se refere aos contextos, aqueles protocolos oferecem aos alunos de Performance e Direcção
oportunidades performativas externas à Universidade, as quais abrem para públicos heterogéneos, permitindo

experiências de palco “real”. Todos os alunos de Direção, durante o seu percurso dirigem a Orquestra
Filarmonia das Beiras. Por sua vez os alunos de Performance por vezes realizam os seus recitais como

solistas desta orquestra. Também os alunos da área de especialização em Musicologia têm vindo a beneficiar
desses protocolos, pelo desenvolvimento e/ou colaboração em estudos, colóquios e exposições, como tem

vindo a acontecer com a câmara de Ílhavo. Estes contextos revertem futuramente nos currículos dos alunos. 
O facto de o DeCA ter orquestras e ensembles permite aos alunos de Composição fazer ouvir e gravar
algumas das suas composições. Também no âmbito do protocolo com a OFB todos os anos decorrem sessões

de leitura de obras compostas pelos alunos do MM.
Sendo Aveiro uma cidade de média dimensão, propicia: 1. Oportunidade de os alunos, no dia a dia, recorrerem

facilmente às instalações da Universidade em horário pós-lectivo; 2. Oportunidade de se encontrarem em
espaços de convívio, estudo, tertúlia ou lazer, reforçando os laços e a vida académica; 3. Os baixos preços do

alojamento (se comparados com a média de outras cidades com ensino superior) e o custo minimizado do
transporte, também constituem um factor de diferenciação positiva. 

Um exemplo dessa oportunidade pode ser dado com os contactos que vêm sendo estabelecidos com
diferentes instituições de ensino no Brasil e na China, com vista ao intercâmbio de alunos. A diversidade dos

países de origem proporciona aos alunos redes alargadas de futuras relações profissionais.

8.1.3. Opportunities 
The Master of Music benefits from various opportunities that contribute to distinguishing it from other 2nd cycle

Music programmes.

The protocols that DeCA and the University have with institutions like the Filarmonia das Beiras Orchestra, the
Teatro Aveirense, the Museum of Aveiro, or the Town Council of Albergaria result in human resources and
performance contexts that enhance the quality of education and the opportunity to train in public environments,

not just in a school context. In terms of human resources, the protocol with the Filarmonia das Beiras Orchestra
is important. Under this protocol, the Master’s in Music Programme can offer: to the potential candidates in

Performance tuition in a range of instruments, with teaching complemented by specialists who are professional
performers. The protocol with the Filarmonia das Beiras Orchestra allows, for example, that the Singing

students have the opportunity to participate in opera productions and orchestral instrumental students are the
orchestra’s reinforcements. All conducting students also have the opportunity to direct the Filarmonia das

Beiras Orchestra during their course.
These protocols provide students specialising in Performance and in Conducting with performing opportunities

outside the University, for a heterogeneous public, allowing them “real” stage experience. Students specialising
in Musicology also benefit from these protocols, through developing and/or collaborating in studies, conferences

and exhibitions, as has been the case with the Ílhavo Municipal Council. These opportunities develop the
students’ Curricula Vitae.
The fact that DeCA has its own orchestras and ensembles allows composition students to listen to and record

some of their compositions. The protocol with the Filarmonia das Beiras Orchestra also includes reading
sessions of works composed by students from the MM programme.

As Aveiro is a medium-sized city, it provides: 

1. The opportunity for students to easily access to the University's facilities in after-school hours; 
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2. The opportunity for students to meet up, study together, or partake in leisure activities, strengthening their
ties and academic life; 

3. Low prices for accommodation (compared with the average costs of other cities with higher education
institutes) and minimized transport costs, which is also a positive factor of differentiation.

The scope of the international relations networks is an opportunity arising from the faculty’s efforts. The
contacts that have been established with different educational institutions in China, leading to student

exchanges, are an example of this opportunity. The diversity of countries of origin provides students with
extensive networks for future professional relationships.

8.1.4. Constrangimentos 

Decorrentes da legislação portuguesa. Uma vez que a legislação portuguesa relativa ao ensino artístico
especializado em música (básico e secundário) requer aos docentes o curso de Mestrado em Ensino de

Música, a opção pelo Mestrado em Música torna-se menos apelativa. Na verdade, no que se refere aos alunos
portugueses, o Mestrado em Música passou a interessar sobretudo aos que pretendam desenvolver atividade

profissional fora da área do ensino. Todavia, esse impacto não tem vindo a observar-se, verificando-se,
inclusive, um aumento expressivo de candidatos nas áreas de especialização em Direção e Musicologia, facto

este que indicia, a nosso ver, um reconhecimento do ensino ministrado nesta Universidade. 
Decorrentes das políticas de contratação na função pública. O DeCA não dispunha em 2013-14 de

acompanhadores que respondessem como desejávamos a todas as solicitações dos alunos em tempo útil de
preparação de recitais ou de outras provas. Os acompanhadores trabalhavam em regime de tempo parcial o
que não lhes permita disponibilizarem-se de acordo com as necessidades dos alunos. Não havia a figura de

‘acompanhador’ no quadro da contratação para a função pública e, por isso, foi necessário internamente
trabalhar no sentido de incluir o ‘acompanhador’ na figura de técnico especializado.

Decorrentes da estrutura curricular do curso. Os alunos no segundo ano podem optar entre realizar uma
Dissertação ou um Projecto Artístico. Em função dessa escolha, a unidade curricular “Seminário” tem

objectivos distintos: quando os alunos optam por realizar uma Dissertação, visa a elaboração de uma
comunicação a apresentar num fórum científico; e quando escolhem apresentar um Projecto Artístico, visa a

preparação técnica e artística de um recital. Deste modo, a unidade curricular denominada “Seminário” gera
uma ambiguidade que convém corrigir. Essa correcção deve passar por designações que diferenciem os

respectivos objectivos, conteúdos e metodologias. 

8.1.4. Threats 
Decorrentes da legislação portuguesa. Since Portuguese legislation in relation to artistic education specialising

in music (primary and secondary levels) requires teachers hold a Master’s in Music Education, the Master of
Music programme has become less attirant. In fact, in the case of Portuguese students, the Master of Music

programme has been of interest mainly to those who wish to develop professional activities apart from
education. However, a negative impact has not been be observed – on the contrary, there has been a significant

increase in candidates specialising in the areas of Musicology and conducting, a fact which indicates, in our
view, an acknowledgment of the education provided at this University.

Decorrentes das políticas de contratação na função pública. In 2013-14, DeCA did not provide accompanists in

order for us to respond as we wished to all the students’ requests of the students for sufficient time with
accompanists to prepare for recitals and/or exams. The accompanists are employed on a part-time basis which

does not allow them to be available in accordance with the students’ needs.

Decorrentes da estrutura curricular do curso. In their second year, students can choose between a Dissertation
and an Artistic Project. Due to this option, the curricular unit "Seminar" has distinct objectives: when students

choose to write a thesis, the aim is to write a paper to be presented at a scientific forum; when they choose to
develop an Artistic Project, the aim is the technical and artistic preparation of a recital. Thus, calling the
curricular unit "Seminar" generates an ambiguity which should be corrected. This correction should reflect the

differentiation of objectives, contents and methodologies.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
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Considerando que: é no segundo ano que os alunos com mais frequência prolongam a duração prevista do
curso, 

alguns alunos referem que no segundo ano tendem a guardar para o fim o estudo no âmbito da
Dissertação/Projecto; 

vão ser implementadas as seguintes acções:
1. no início do ano professor orientador e aluno definem um calendário de atendimento (com marcação de dia e

hora); 
2. apresentação e defesa perante um júri interno da revisão da literatura do Projecto/Dissertação, no final do

primeiro semestre.
Temos a expectativa de que estas medidas contribuem para um trabalho continuado, distribuído ao longo do

ano lectivo, que se espera venha a concretizar-se mais facilmente, mesmo para os alunos estudantes
trabalhadores, na conclusão atempada do curso.

9.1.1. Improvement measure 

These measures contribute to continuous work, distributed throughout the academic year, and it is hoped that
they will facilitate the students who are also working to complete the course within two years. 

Considering that it is in the second year of the programme that students tend to prolong the expected duration of
the course, and some students reported that in the second year they tend leave their Dissertation/Project until
the end.

The following actions will be implemented:
1. At the beginning of the year, the students and their supervisors will define a meeting schedule (with dates and

times of appointments);
2. The students will give an oral presentation to an internal jury at the end of the first semester, detailing their

literature review for their Project/Dissertation. We hope that these measures will contribute to continuous work,
evenly distributed throughout the academic year. Thus, we expect that the students will complete their

dissertations/projects more easily, including the students who are also working, enabling them to finish their
course within the recommended time period

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

A medida vaii ser implementada a partir deste ano lectivo 2014-15

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
This measure will be implemented in the current academic year 2014-15

9.1.3. Indicadores de implementação 
Calendários enviados pelos Professores Orientadores à Direcção do curso.

Convocatórias de júris e grelhas de avaliação.

9.1.3. Implementation indicators 
Calendars have been sent by the supervisors to the Course Director.

Call to jury and evaluation forms

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Aumento do número de salas de aula e de estudo.

9.1.1. Improvement measure 
Increase of the number of the classrooms and practice rooms

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A medida vai ser implementada a partir de Janeiro de 2015.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

This measure will be implemented from January 2015.

9.1.3. Indicadores de implementação 
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Construção de um novo edifício, com um auditório com fosso de orquestra, salas adaptadas a aulas e estudo
de música a e a reformulação de alguns espaços no DeCA.

9.1.3. Implementation indicators 

Construction of a new building and reformulation of some space in DeCA

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Alargamento da candidatura da área de especialização em Performance a novos instrumentos musicais fora do
âmbito da música erudita e do jazz. 

9.1.1. Improvement measure 
The provision of tuition for instruments outside the sphere of classical music and jazz.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A Direcção de curso tem contactado músicos instrumentistas com uma intensa carreira profissional no âmbito

da música popular, no sentido de virem a colaborar com os docentes e alunos do Mestrado em Música.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
A Direcção de curso tem contactado músicos instrumentistas com uma intensa carreira profissional no âmbito

da música popular, no sentido de virem a colaborar com os docentes e alunos do Mestrado em Música.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Na próxima candidatura ao Mestrado em Música esperamos poder incluir no Edital a possibilidade de os alunos

se candidatrem a instrumentos musicais fora do âmbito da música erudita.

9.1.3. Implementation indicators 
For the next intake of students to the Masters in Music, we hope to be able to give students the option of

selecting an instrument from outside the scope of classical music.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Criação de uma nova unidade curricular no segundo ano ("Laboratório de Criação") e reformulação dos

objectivos, conteúdos e metodologias de "Seminário".

9.1.1. Improvement measure 

The creation of a new curricular unit in the second year of the programme (“Laboratory for Creation”) and
reformulation of the objectives, contents and methodology of the current "Seminar".

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

A medida será implementada a partir do momento em que haja autorização superior.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

The measure will be implemented once it has been approved by superior authorities.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Nova estrutura curricular do curso.

9.1.3. Implementation indicators 

New curricular structure of the course.
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10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
Pretende-se que no segundo ano os alunos possam escolher entre as unidades curriculares "Seminário" e

"Laboratório de Criação e Interpretação", em função da opção por Dissertação ou Projecto. 

Esta proposta conduz a uma nova unidade curricular ( "Laboratório de Criação e Interpretação") e,

consequentemente, à reformulação dos objectivos, conteúdos e metodologias de "Seminário". 

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
It is hoped that in the second year, students will be able to choose between the curricular units “Seminar” and

“Laboratory of Creation and Performance”, according to whether they have chosen a Dissertation or Project. 

This proposal is due to the new curricular unit (“Laboratory of Creation and Performance”), and the consequent

reformulation of the objectives, contents and methodologies of the curricular unit, “Seminar”. 

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

Mapa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Música

10.1.2.1. Study programme:
Music

10.1.2.2. Grau:

Mestre

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

<sem resposta>

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

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

Música MU 18 0

(1 Item)  18 0

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 2º ano

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Música

10.2.1. Study programme:

Music
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10.2.2. Grau:

Mestre

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

<sem resposta>

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º ano

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2nd year

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Laboratório de Criação MU Anual 486 15 (TP), 15 (P) 18 0

Seminário MU Anual 486 15 (TP), 15 (P) 18 0

(2 Items)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Helena Paula Marinho Silva de Carvalho

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Helena Paula Marinho Silva de Carvalho

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Maria do Rosário Correia Pereira Pestana

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria do Rosário Correia Pereira Pestana

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/949dd48e-2cd5-162e-6f08-5447e50920d8
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em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Laboratório de Criação

10.4.1.1. Unidade curricular:

Laboratório de Criação

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

Helena Paula Marinho Silva de Carvalho - 30 horas/hours

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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

Os objectivos são diferenciados conforme o estudante esteja inscrito na área de especialização de
Composição ou de Direcção/Performance. 

Assim, são objectivos da unidade curricular: 

Conhecer as competências técnicas necessárias para a composição de uma obra, ou para realizar uma

performance musical. 
Selecionar e aplicar técnicas de estudo e investigação ajustadas ao seu projecto de criação.

Aplicar esses conhecimentos à composição de uma obra ou de uma performance musical. 

Preparar uma composição ou uma performance constituída por obras musicais interpretadas com coerência

de estilo, originalidade e autonomia ou desenvolver uma escrita estilística própria. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The learning aims can be diferent, depending on the programme branch (Composition or

Conducting/Performance)
The course’s general aims are:

-to acquire the technical requirements for the composition of a work or to prepare a musical performance;

-to be able to select and apply research and study techniques to a creative project;

-to apply this knowledge in the composition of a work or the construction of a musical performance:
-to prepare a composition or a performance of musical works based on stylistic coherence, originality and

autonomy, or to develop a personal composing style.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Tal como os objectivos, os conteúdos diferenciam-se conforme o estudante esteja inscrito na área de

especialização de Composição ou de Direcção/Performance.

Consistem na aplicação e desenvolvimento de: 
Prática e técnica do instrumento ou exploração de técnicas e estilísticas de composição.

Métodos de pesquisa artística: criação e pesquisa baseada nas artes como fundamento para o planeamento e

construção de projectos

10.4.1.5. Syllabus:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/10ed8e8f-b909-8440-04e5-54990ccca51f


12/23/2014 ACEF/1415/10862 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dca3d2af-580f-b560-0705-543f8009a508&formId=d7ec89ea-8981-b4ec-8914-5447e51702e0 88/90

Course contents can be diferent, depending on the programme branch (Composition or

Conducting/Performance)
Contents address the application and development of:

- practice and technical skills involving a musical instrument, or the study of composition styles and techniques;

Artistic research methods: creation and arts-based research as the basis for project planning and construction

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

curricular

Os conteúdos constituem a base empírica que permite ao estudante desenvolver a prática e técnica do

instrumento ou a exploração de técnicas e estilísticas de composição, necessária para a consecução do seu
projecto artístico. Só com essa base empírica será capaz de preparar uma performance constituída por obras

musicais interpretadas com coerência de estilo, originalidade e autonomia ou desenvolver uma escrita

estilística própria.

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

The course contents function as an empirical basis for the student to develop his/her instrumental practice and

technique or the study of composition styles and techniques, leading to the construction of an artistic project.

This empirical base with allow for the creation of a performance of musical works based on stylistic coherence,
originality and autonomy, or the development of a personal composing style.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nesta unidade curricular o ensino é individualizado e decorre ao longo de aulas em regime tutorial, . As aulas
centram-se no acompanhamento do trabalho dos alunos e no desenvolvimento dos conhecimentos e

competências técnicas e interpretativas requeridos pelo projeto artístico que quer realizar. 

A avaliação compreende a participação nas aulas (30%) e a apresentação de uma prova pública com cerca de

20 minutos, ou uma composição original, perante um júri nomeado pela direção de curso (70%). 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This course will adopt a tutorial-type teaching, based on individual lessons. Classes are centered on supporting

the students’ performance tasks, and developing the knowledge and interpretative and technical skills required
by the artistic project.

Evaluation includes class participation (30%) and the presentation of a performance (20 minutes approximately)

or an original composition, which will be evaluated by a jury designated by the Master’s programme direction.

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

curricular.

As metodologias vão ao encontro dos objetivos da unidade curricular porque compreendem um

acompanhamento tutorial semanal do estudante, em contexto de sala de aula, da componente da técnica, da
estrutura e significado da composição ou da performance. 

Esta metodologia assegura o alcance dos objetivos em geral e facilita em particular a consecução do objetivo

principal: “Preparar uma composição ou uma performance constituída por obras musicais interpretadas com

coerência de estilo, originalidade e autonomia ou desenvolver uma escrita estilística própria”.

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

Teaching methodologies address the aims of the course because they include a tutorial follow-up of the

students’ tasks, in a classroom context, addressing technical, structural and meaning components regarding
composition and performance.

This methodology ensures that the aims will be addressed in general and is focused on the main objective: “to

prepare a composition or a performance of musical works based on stylistic coherence, originality and

autonomy, or to develop a personal composing style”.
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Mapa XIV - Seminário

10.4.1.1. Unidade curricular:
Seminário

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

Maria do Rosário Correia Pereira Pestana

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer projetos de investigação de âmbito académico cujo assunto se relacione com o que vai explorar no

âmbito da dissertação. Desenvolver competências de investigação ajustadas ao projeto/dissertação que vai

realizar.

Selecionar e aplicar técnicas estudo e investigação ajustadas ao seu projeto/dissertação. 
Expor em forma textual, segundo o modelo de uma comunicação a um congresso científico, as competências

científicas que desenvolveu ao longo do ano na unidade curricular Seminário. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To present research projects in the academic areas related to the students’ dissertation. To introduce and

develop research skills which are relevant to the student’s dissertation. To select and apply research and study

methods specifically relating to the student’s dissertation. To exhibit either through text form - according to the
communication model of an academic congress -, the scientific skills that were developed over the course of

the year through the Seminar curricular unit.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Conhecimento de literatura especializada e formulação de metas da investigação; definição de uma
problemática, enquadramento num quadro teórico e metodológico, elaboração de um plano exequível de

investigação e redação de uma proposta de comunicação/ata no âmbito de um fórum académico.

10.4.1.5. Syllabus:
Conhecimento de literatura especializada e formulação de metas da investigação; definição de uma

problemática, enquadramento num quadro teórico e metodológico, elaboração de um plano exequível de

investigação e redação de uma proposta de comunicação/ata no âmbito de um fórum académico.

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

curricular

Os conteúdos estão relacionados com os objetivos ao assegurarem a diferenciação de conhecimentos e

competências requeridos pelo grau de especialização do final do segundo ciclo, no que se refere à realização
de uma investigação em música segundo o modelo de dissertação. A unidade curricular Seminário fornece

conteúdos da investigação aplicada, de temáticas específicas conducentes à elaboração de uma

comunicação/ata segundo o modelo corrente em fóruns científicos da especialidade.

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

The contents are related to the objectives in ensuring the differentiation between the knowledge and skills

required by the degree of specialisation of the end of the second cycle, in relation to conducting research in

music, through the dissertation.
The Seminar provides the content for the applied research of the specific themes to be studied, leading to the

development of a paper according to the current model in specialist forums of scientific research.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular o ensino é individualizado e decorre ao longo de aulas em regime tutorial, de meia

hora, semanais. 

As aulas têm um componente expositiva, assumida pelo docente e outra prática em que o aluno deve
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apresentar e discutir o trabalho desenvolvido autonomamente.
A avaliação compreende dois modelos: (1) alunos que realizam um trabalho escrito, resulta da avaliação

contínua do professor (30%) e da avaliação de um júri nomeado pela direção de curso (70%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In this curricular unit, teaching is individualised and takes the form of tutorials of a half hour each week. 
The curricular unit comprises two distinct models: classes have an exposition component, assumed by the

teacher and other practice in which the student must present and discuss the work autonomously developed.

Students who are developing a written work, are continuously assessed by the teacher (30%) and also
evaluated by a panel appointed by the course director (70%).

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

curricular.
Considerando que esta unidade curricular funciona em articulação com a disciplina de Dissertação, a

metodologia passa por diferenciar os conteúdos e metodologias de ensino

As metodologias vão ao encontro dos objetivos da unidade curricular ao assegurar essa diferenciação. Os

alunos realizam uma investigação conducente a um trabalho escrito, acompanhada pelo professor orientador,
que deve obedecer ao perfil de uma comunicação científica.

Esta metodologia assegura o alcance dos objetivos em geral e facilita em particular a consecução do objetivo

principal: “Expor em forma textual, segundo o modelo de uma comunicação a um congresso científico, as

competências científicas ou performativas que desenvolveu ao longo do ano na unidade curricular Seminário”.

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

As this curricular unit functions in conjunction with the discipline of Thesis, the methodology involves

differentiation regarding the content and teaching methodologies.
The methodologies thus meet the objectives of the course to ensure this differentiation. Students conduct a

research leading to the realization of a written work, accompanied by academic supervisors, which must

adhere to the profile of scientific communication. This methodology ensures the achievement of objectives in

general and in particular facilitates the achievement of the main goal: To exhibit - according to the
communication model of an academic congress -, the scientific skills that were developed over the course of

the year through the Seminar curricular unit.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Chailley, Jacques (1991) “Cómo hacerse musicólogo”. In Compendio De Musicología. Madrid: Alianza Pp. 26-29
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Coimbra: Edições Almedina, S.A.
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