
ACEF/1920/1002906 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
PERA/1617/1002906

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2018-10-31

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

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

2._Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior.pdf

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
<sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
A UC de Didatica da Música I (DM I) passa do 1º semestre do 1º ano para o 2º semestre do 1º ano. 
Com esta mudança, as duas UC de Didática da Música (DM I e DM II) passam a ser em semestres imediatamente subsequentes e não interpolados
por outro semestre, como acontecia. Assim fica assegurada a continuidade temporal do assunto e respeitada a importância do mesmo.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
Didactics of Music I (DM I) UC changes from the 1st semester of the 1st year to the 2nd semester of the 1st year.
With this change, the two Music Didactics UCs   (DM I and DM II) will be in immediately subsequent semesters and not interpolated with another
semester, as was the case. This ensures the temporal continuity of the subject and respects its importance.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Foi construído e inaugurado um novo edifício na UA (CCCI) que inclui um auditório com capacidade para cerca de 200 lugares, fosso de orquestra,
"black box", palco para orquestra, novo piano e estruturas de iluminação, projeção e som. 
Houve uma nova redistribuição de salas no DeCA e aproveitamento de mais espaços para salas de estudo e aulas de correntes da construção do
novo edifício que libertou estes espaços.
Houve a aquisição de dois novos pianos de cauda e estantes, bancos, cadeiras para o auditório do DeCA, saxofones e instrumentos de percussão.
A manutenção do parque organológico foi revista, considerando-se a manutenção periódica e regular dos instrumentos/espaços a ela anexos.
Estabeleceram-se 2 afinações anuais de todos os pianos e complementou-se com mais 2 afinações dos pianos de cauda. Realizaram-se alterações
ao regulamento de acesso aos pianos, ouvida a direção do DeCA, os docentes e o Núcleo de Estudantes de Música (NEMU).

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
A new building in UA (CCCI) has been built and inaugurated which includes a 200 seat auditorium, black box, orchestra stage, new piano and lighting,
projection and sound structures.
There was a new redistribution of rooms in DeCA and the use of more spaces for study rooms and colective classes following the construction of
the new building that freed these spaces.
Two new grand pianos and bookshelves, benches, chairs for the DeCA auditorium, saxophones and percussion instruments were purchased. The
maintenance of the organizational park has been revised, considering the regular and regular maintenance of the instruments / spaces attached to it.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f33fa7b4-e4a3-c907-3bfc-5db314f32e49/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


2 annual tunings of all pianos were established and complemented with 2 further grand piano tunings. Amendments to the piano access regulations
were made, after the direction of DeCA, the teachers and the Music Students Group (NEMU)

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

Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

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

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

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

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

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
No anterior processo de avaliação estavam activos protocolos com 9 entidades:
Escola de Artes da Bairrada; Conservatório Regional de Coimbra; Conservatório de Música de Coimbra; Academia de Música de Viana do Castelo;
Escola de Música S. Teotonio ; Conservatório de Música da Jobra  - Centro Cultural da Branca; Conservatório Regional de Ponta Delgada;
Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian; 
Curso de Música Silva Monteiro.
No presente ano continuam activos todos, excepto 2. Foram acrescentados: Instituto Gregoriano de Lisboa; Academia de Música de Vilar do
Paraíso; Conservatório CG de Música de Braga; Academia de Música de Santa Maria da Feira; Academia de Música de Paços Brandão;
Conservatório de Música do Porto; Conservatório de Música D. Dinis - Lisboa; Conservatório de Música de Águeda; Conservatório Regional de
Castelo Branco; Academia de Música de Castelo de Paiva; Conservatório Regional Dr. Azeredo Perdigão - Viseu.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In the previous evaluation process protocols with 9 entities were active:
Escola de Artes da Bairrada; Conservatório Regional de Coimbra; Conservatório de Música de Coimbra; Academia de Música de Viana do Castelo;
Escola de Música S. Teotonio ; Conservatório de Música da Jobra  - Centro Cultural da Branca; Conservatório Regional de Ponta Delgada;
Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian; 
Curso de Música Silva Monteiro.
This year all but 2 are still active. Added: Instituto Gregoriano de Lisboa; Academia de Música de Vilar do Paraíso; Conservatório CG de Música de
Braga; Academia de Música de Santa Maria da Feira; Academia de Música de Paços Brandão; Conservatório de Música do Porto; Conservatório de
Música D. Dinis - Lisboa; Conservatório de Música de Águeda; Conservatório Regional de Castelo Branco; Academia de Música de Castelo de
Paiva; Conservatório Regional Dr. Azeredo Perdigão - Viseu.

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Ensino de Música

1.3. Study programme.
Music Education

1.4. Grau.
Mestre



1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._rectificação Diario da República_2015.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências da educação

1.6. Main scientific area of the study programme.
Education

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
146

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

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

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
50

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se ao ingresso neste ciclo de estudos (especialidade a que se refere o n.º 30 do anexo ao decreto-lei no 79/2014 de 14 de maio)
aqueles que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições: sejam titulares de uma habilitação académica superior em música a que se
referem as alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 107/2008, de 25 de
junho, 230/2009, de 14 de setembro, e 115/2013, de 7 de agosto; tenham obtido, os requisitos mínimos de formação fixados para o ingresso na
respetiva especialidade constantes do anexo ao presente decreto-lei.
Todos os candidatos deverão submeter-se e obter aprovação a provas de acesso que incluem uma prova prática de admissão na área de
especialidade.

1.11. Specific entry requirements.
Admission to this study program (paragraph 30 of the appendix of the Decree-Law 79/2014 on May 14) is limited to candidates who meet the
following requirements: an academic qualification in music as described in subparagraphs a) to c) of paragraph 1 of article 17 of Decree-law nr.
74/2006, March 24th, amended by Decree-law nr. 107/2008, June 25th, 230/2009, September 14th, and 115/2013 August 7th; previous study plan as
described in the Annex to this Decree-Law.
All applicants must obtain approval at the entrance exams, which include a practical entrance examination in each area of specialty.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
N/A

1.12.1. If other, specify:
N/A

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento n.º 498_2019.pdf

1.15. Observações.
NA

1.15. Observations.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f33fa7b4-e4a3-c907-3bfc-5db314f32e49/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f33fa7b4-e4a3-c907-3bfc-5db314f32e49/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


NA

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de
doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

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

Instrumento Instrument
Canto Voice
Análise e Técnicas de Composição Musical Analysis and Composition
Formação Musical Aural Training
História da Música Music History
Música de Conjunto Ensemble Music

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

2.2. Estrutura Curricular - Instrumento

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da educação / Education CE 12 6
Didáctica e tecnologia educativa / Didactics and
education technology DTE 24 6

Ensino / Teaching ENS 42 0
Música / Music MU 30 0
(4 Items)  108 12  

2.2. Estrutura Curricular - Análise e Técnicas de Composição

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Análise e Técnicas de Composição

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Musical Analysis and Composition

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da educação / Education CE 12 6
Didáctica e tecnologia educativa / Didactics and
education technology DTE 24 6

Ensino / Teaching ENS 42 0
Música / Music MU 30 0
(4 Items)  108 12  

2.2. Estrutura Curricular - Formação musical

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



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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da educação / Education CE 12 6
Didáctica e tecnologia educativa / Didactics and
education technology DTE 24 6

Ensino / Teaching ENS 42 0
Música / Music MU 30 0
(4 Items)  108 12  

2.2. Estrutura Curricular - História da música

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da educação / Education CE 12 6
Didáctica e tecnologia educativa / Didactics and
education technology DTE 24 6

Ensino / Teaching ENS 42 0
Música / Music MU 30 0
(4 Items)  108 12  

2.2. Estrutura Curricular - Canto

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da educação / Education CE 12 6
Didática e tecnologia educativa / Didactics and
education technology DTE 24 6

Ensino / Teaching ENS 42 0
Música / Music MU 30 0
(4 Items)  108 12  

2.2. Estrutura Curricular - Música de Conjunto

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations



Ciências da educação / Education CE 12 6
Didática e tecnologia educativa / Didactics and
education technology DTE 24 6

Ensino / Teaching ENS 42 0
Música / Music MU 30 0
(4 Items)  108 12  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

São vários os processos, elementos e instrumentos que possibilitam prevenir e garantir que as metodologias de ensino e aprendizagem são
adequadas., a saber:
Concepção dos programas de acordo com princípios onde é particularmente relevado o desenvolvimento de aprendizagens ativas; existência de
diferentes modalidades de avaliação; utilização privilegiada da avaliação discreta nas UC de caráter laboratorial, prático ou teórico-prático;
utilização da plataforma e-learning em processos de aprendizagem; optimização em aula de produtos ou resultados apresentados entrepares;
instrumentos de monitorização e avaliação construídos por cada docente no âmbito das UC e aferição dos resultados por juízes externos à UA;
desenvolvimento de projetos educativos, artísticos ou de dissertação, integrados no Relatório Final da PES, apresentado e defendido em prova
pública com juiz externo; Na UC de PES, a avaliação integra os professores cooperantes, para além do orientador científico;

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

There are several processes, elements and instruments that make it possible to prevent and ensure that teaching and learning methodologies are
appropriate, namely:
Design of programs according to principles in which the development of active learning is particularly emphasized; Existence of different evaluation
modalities; Privileged use of Discrete evaluation mode in laboratorial, practical or theoretical-practical UCs; Use of an e-learning platform in learning
processes; Optimization of products or results presented between peers in class; Monitoring and evaluation instruments made by each teacher
within the scope of the UC and measurement of results by external judges to UA; Development of educational, artistic or dissertation projects,
integrated in the PES Final Report, presented and discussed in a public exam with external judge; In the PES UC, the evaluation includes the
cooperating teachers, besides the scientific advisor;

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A carga média de trabalho e a sua correspondência em ECTS previstos para cada UC toma em conta a experiência anterior em elaboração de UCs
afins para cursos na área de educação em música, tomando estes como referência, em função da experiência acumulada em desenvolvimento
curricular. Acresce que a adequação, em termos de apreciação pelos estudantes, é controlada uma vez por ano lectivo, através da implementação
dos inquéritos aos mestrandos no âmbito do Sistema de Garantia de Qualidade da Universidade de Aveiro. A questão desta adequação é um dos
pontos inquiridos nesses inquéritos, por UC e para todas as UCs, e os seus resultados são aferidos pelas direcções de curso e de departamento,
sendo as anomalias detectadas e discutidas com vista à sua resolução. Os estudantes têm manifestado acordo e entendem adequada com a carga
horária e ECTS atribuídos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The average work hours for the different syllabuses and their equivalence in ECTS has been calculated according to previous experiences in
designing similar curricular units within the field of music teaching and the practical experience derived from that. The adequacy is further evaluated
via the regular evaluation developed by the Sistema de Garantia de Qualidade da Universidade de Aveiro, which promotes enquiries within the
master students population. The particular question of hours/ECTS adequacy is one of the items of the enquire. The results of the enquires are
analyzed and discussed by the director boards of the department and its courses (including the Master in Music Teaching) and specific measures
are taken in case some anomalies are detected. Students express agreement and they consider appropriate the workload and assigned ECTS.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
A avaliação das aprendizagens dos estudantes é feita através de diferentes modalidades, com privilégio para a avaliação discreta nas UC de
carácter laboratorial, prático ou teórico prático. Em outras UC as avaliações são construídas pelos docentes que definiram, eles próprios,
objectivos de aprendizagem. De resto as UC em que participam na avaliação juizes externos obedecem a regras comuns à UA que permitem aferir
a consolidação dos objectivos de aprendizagem. O Sistema de Garantia de Qualidade da UA, de resto, prevê também a avaliação dessa combinação
de parâmetros, introduzindo planos obrigatórios de melhoria, caso sejam encontradas situações anómalas que impliquem essa necessidade. Os
resultados globais do curso têm sido muito positivos, como revelam as taxas de aprovação de alunos avaliados (1º sem - 99,2%; 2º sem - 96,06%) e
de alunos inscritos (1º sem - 89,66%; 2º sem - 76,41%).

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The assessment of students' learning is done through different modalities, with privilege for discrete assessment in the laboratorial, practical or
practical theoretical UC. In other UCs, assessments are made by teachers who have themselves defined learning objectives. Moreover, the UCs in
which external judges participate in the evaluation obey to common rules to the UA that allow the consolidation of learning objectives. The UA Quality
Assurance System also provides for the assessment of this combination of parameters, introducing mandatory improvement plans if anomalous
situations are found that imply this need. The overall results of the course have been very positive, as shown by the approval rates of students
evaluated (1st sem - 99.2%; 2nd sem - 96.06%) and enrolled students (1st sem - 89.66%; 2nd sem - 76.41%).

2.4. Observações

2.4 Observações.
NA

2.4 Observations.
NA



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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Fausto Manuel da Silva Neves (Director)
Sara Carvalho Aires Pereira (Vice-directora)

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

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

Employment link
Informação/
Information

Alvaro Manuel Bereny Pinto
Leite Teixeira Lopes

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Licenciado Música 100.00 Ficha submetida

Andre Filipe Oliveira Granjo Assistente convidado ou
equivalente Mestre Ensino da Música 50.00 Ficha submetida

Angelina Maria dos Santos
Rodrigues

Assistente convidado ou
equivalente Licenciado Música 50.00 Ficha submetida

António Augusto Neto
Mendes

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências da Educação/Administração

Escolar 100.00 Ficha submetida

António José Vassalo Neves
Lourenço

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Artes (História da arte teatro e música) –

inclui a arquitectura 100.00 Ficha submetida

David Wyn Lloyd Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Música - performance - viola d'arco 50.00 Ficha submetida

Dora Maria Ramos Fonseca
de Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências de Educação - Políticas Educativas

e Administração Educacional 100.00 Ficha submetida

Evgueni Zoudilkine Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor música 100.00 Ficha submetida

Fausto Manuel da Silva Neves Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Música - Performance 100.00 Ficha submetida

Gilberto Bernardes de
Almeida

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Media Digital 60.00 Ficha submetida

Helena Maria da Silva Santana Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Música e Musicologia do Século XX 100.00 Ficha submetida

Helena Paula Marinho Silva de
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Música 100.00 Ficha submetida

Isabel Maria de Oliveira
Alcobia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Artes - Música 100.00 Ficha submetida

Isabel Maria Machado
Abranches de Soveral

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Música e Artes do Espectáculo 100.00 Ficha submetida

João Manuel Pereira
Bettencourt da Câmara

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Música 60.00 Ficha submetida

Jorge Manuel de Mansilha
Castro Ribeiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Música - Etnomusicologia 100.00 Ficha submetida

Jorge Manuel Salgado de
Castro Correia

Professor Associado ou
equivalente Doutor Música - Performance 100.00 Ficha submetida

José Paulo Torres Vaz de
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Música 100.00 Ficha submetida

Luís Alberto Cordeiro de
Figueiredo

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Música - Performance Jazz 50.00 Ficha submetida

Luis Carvalho Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Música, Ramo de

Performance 100.00 Ficha submetida

Maria do Rosário Correia
Pereira Pestana

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Musicais, especialidade de

Ciências Musicais-Etnomusicologia 100.00 Ficha submetida

Maria Helena Ribeiro da Silva
Caspurro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação Musical 100.00 Ficha submetida

Maria Manuela Bento
Gonçalves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100.00 Ficha submetida

Maria Teresa Bixirão Neto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Didática e Formação 100.00 Ficha submetida

Mário Jorge Peixoto Teixeira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Música 100 Ficha submetida

Paula Ângela Coelho
Henriques dos Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Educação 100.00 Ficha submetida

Paulo Maria Ferreira
Rodrigues da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Música 100.00 Ficha submetida

Pedro João Agostinho
Figueiredo Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Música 100.00 Ficha submetida

Rosa Lúcia de Almeida Leite
Castro Madeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciencias da Educação 100.00 Ficha submetida

Rui Marques Vieira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Didática 100.00 Ficha submetida

Sara Carvalho Aires Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Composição 100.00 Ficha submetida
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Sara Otilia Marques Monteiro Professor Auxiliar
convidado ou equivalente

Doutor Psicologia 60.00 Ficha submetida

Shao Xiao Ling Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Doutoramento em Música 100.00 Ficha submetida

Vasco Manuel Paiva de Abreu
Trigo de Negreiros

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Música 100.00 Ficha submetida

     3080  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
34

3.4.1.2. Número total de ETI.
30.8

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a
full time link to the institution: 27 87.662337662338

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified
teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff number
in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding
a PhD (FTE): 28.8 93.506493506493

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 28.8 93.506493506493 30.8

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

2 6.4935064935065 30.8

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years 29.8 96.753246753247 30.8

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 1 3.2467532467532 30.8

4. Pessoal Não Docente
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4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
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 2018/2019 o DeCA tinha 10 trabalhadores não docentes, com contratos a 100%.
Colaboram diretamente nas atividades do curso de Mestrado em Ensino de Música 
1 trabalhador com funções de adjunto de direção afeto e assessoria técnica/pedagógica das Direções de curso e do departamento;
1 trabalhadores alocado ao secretariado geral do curso
1 técnico para a área do audiovisuais e som
1 operário qualificado que presta apoio à organização dos espaços letivos.
1 técnico qualificado de oficina
2 pianistas acompanhadores

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
DeCA has senior administrative and technical staff who support undergraduate, postgraduate, masters and doctoral degrees, as well as faculty
members and students. These non-teaching staff also establish links with the UA Academic and Administrative Central Services. In the 2018/2019
school year DeCA had 10 non-teaching workers with 100% contracts. They collaborate directly in the activities of the Master of Music Teaching
course.
1 worker with the duties of direction assistant affective and technical / pedagogical adviser of the Course Directorates and the department;
1 worker allocated to the General Secretariat of the course
1 audiovisual and sound technician
1 qualified worker supporting the organization of the teaching spaces.
1 qualified workshop technician
2 accompanying pianists

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A maioria do pessoal não docente alocado ao curso tem qualificações superiores (3), 2 tem frequência universitária, 1 tem
funções de coordenação e outro é operário qualificado.

Técnico Superior (pós-graduação em gestão de Informação)
Técnico de Informática de Grau 1 – Nível (frequência Universitária)
Técnico Superior (Licenciatura)
Assistente operacional – (Instrução primária)
Assistente Técnico - (frequência Universitária)

2 Técnicos Superiores (Mestrado)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Most non-teaching staff allocated to the course has higher qualifications (3), 2 have university attendance, 1 has
coordinating functions and the other is a qualified worker.

Senior Technician (postgraduate in Information Management)
Computer Technician Grade 1 - Level (University frequency)
Senior Technician (Degree)
Operational Assistant - (Primary Education)
Technical Assistant - (University attendance)

2 Senior Technicians (Master)

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
152

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 43
Feminino / Female 57

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

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

1º ano curricular 52



2º ano curricular 100
 152

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 60 50 50
N.º de candidatos / No. of candidates 82 168 186
N.º de colocados / No. of accepted candidates 60 57 51
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 55 51 46
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 14 15 13.2

Nota média de entrada / Average entrance mark 16.6 16.9 17

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
No ano lectivo de 2018/29 estavam matriculados nos dois anos do curso 152 alunos (1º ano - 52 alunos; 2º ano - 100 alunos) embora se tivessem
inscrito regularmente apenas 50 no 1º ano e 78 no 2º ano.
Os 50 alunos que se inscreveram no 1º ano tinham a seguinte distribuição pelos ramos do curso: Canto - 2 alunos; História da Música - 1 aluna;
Música de Conjunto - 1 aluno; Análise e Técnicas de Composição - 2 alunos; Instrumento - 44 alunos.
Os 78 alunos inscritos no 2º ano distribuíam-se assim: Canto - 3 alunos; História da Música - 2 alunos; Música de Conjunto - 3 alunos; Análise e
Técnicas de Composição - 2 alunos; Teoria e Formação Musical - 4 alunos; Instrumento - 64 alunos.
No ramo Instrumento os alunos estavam distribuídos da seguinte forma: 
1º ano - acordeão 1; clarinete 4; eufónio 1; fagote 1; flauta 5; guitarra 4; bateria-jazz 1; oboé 1; órgão 1; percussão 1; piano 10; saxofone 4; viola
d'arco 2; violino 3; violoncelo 1.
2º ano - clarinete 3; flauta 6; guitarra 7; bateria-jazz 2; órgão 3; percussão 2; piano 8; saxofone 8; trombone 4; trompete 4; tuba 2; viola d'arco 3;
violino 10; violoncelo 2

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
n the 2018/29 academic year, 152 students were enrolled in the two years of the course (1st year - 52 students; 2nd year - 100 students) although
only 50 were enrolled regularly in the 1st year and 78 in the 2nd year.
The 50 students who enrolled in the 1st year had the following distribution by branch: Singing - 2 students; Music History - 1 student; Ensemble
Music - 1 student; Composition Analysis and Techniques - 2 students; Instrument - 44 students.
The 78 students enrolled in the 2nd year were distributed as follows: Corner - 3 students; Music History - 2 students; Ensemble Music - 3 students;
Composition Analysis and Techniques - 2 students; Music Theory and Formation - 4 students; Instrument - 64 students.
In the Instrument branch the students were distributed as follows:
1st year - accordion 1; clarinet 4; euphonium 1; bassoon 1; flute 5; guitar 4; jazz drums 1; oboe 1; organ 1; percussion 1; piano 10; saxophone 4; viola
d'arc 2; violin 3; cello 1.
2nd year - clarinet 3; flute 6; guitar 7; jazz drums 2; organ 3; percussion 2; piano 8; saxophone 8; trombone 4; trumpet 4; tuba 2; guitar viola 3; violin
10; cello 2

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the
last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 51 37 22
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 21 26 10
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 19 22 31
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 2 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years 8 3 2

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

n.a.



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

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Os estudantes do curso de Mestrado em Ensino de Música tiveram taxas de aprovação muito altas às UC em que foram avaliados. Em média 99,2%
(1º sem) e 96,06% (2º sem).
Verifica-se que, genericamente, foi nas UC das áreas científicas de CE e DTE que a aprovação dos alunos avaliados teve níveis ligeiramente mais
baixos, nomeadamente: Avaliação e qualidade em educação (88,89%); Educação para a sustentabilidade (100%); Psicologia do desenvolvimento e
da aprendizagem (97,44%); Metodologia da investigação em educação (86,96%); Multiculturalismo na educação (100%); Necessidades educativas
especiais (100%); Organização e gestão escolar (93,33%). Nas UC da área científica de MÚSICA as taxas de aprovação dos alunos inscritos e
avaliados é a seguinte: Didática da Música I (97,73%); Didática da Música II (100%); Didática Específica (100%) e Música, criatividade e educação
(100%)

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
Students in the Music Masters course had very high pass rates at the UCs in which they were evaluated. On average 99.2% (1st semester) and
96.06% (2nd semester).
It is found that, generally, it was in the UC taught by the DEP that the approval of the students evaluated had slightly lower levels, namely;
EVALUATION AND QUALITY IN EDUCATION / AVALIAÇÃO E QUALIDADE EM EDUCAÇÃO (88.89%); EDUCATION FOR SUSTAINABILITY /
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE (100%); DEVELOPMENT AND LEARNING PSYCHOLOGY / PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA
APRENDIZAGEM(97.44%); RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION / METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO (86.96%);
MULTICULTURALISM IN EDUCATION / MULTICULTURALISMO NA EDUCAÇÃO (100%); SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS / NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS (100%); ORGANIZATION AND SCHOOL MANAGEMENT / ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR(93.33%). In the UC under
the responsibility of DeCA, the approval rates of students enrolled and evaluated are as follows: MUSIC DIDACTICS I / DIDÁTICA DA MÚSICA
I(97.73%); MUSIC DIDACTICS II (100%); SPECIFIC DIDATICS (100%) and MUSIC, CREATIVITY AND EDUCATION (100%)

6.1.4. Empregabilidade.

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

De acordo com Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da Universidade de Aveiro, os Dados Recolhidos entre Abril e Julho de
2016 revelam uma taxa de desemprego de 5,6% e de empregabilidade de 94,1%.

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

According the Report made by the Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da Universidade de Aveiro, the data available
collected between April and June 2016, show a unemployment rate of 5,6% of the graduated students.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A taxa de empregabilidade registada em 2016 é muito alta e reflecte a procura de professores do ensino especializado de música existente nas
escolas vocacionais que existem no país. Não obstante este panorama terá uma provável tendência de inversão pelo efeito de abrandamento no
crescimento das escolas de música, por conjunturas económicas alheias à actividade musical.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The employment rate recorded in 2016 is very high and it reflects the demand of specialized teachers for Portuguese vocational music schools.
Nevertheless this scenario may experience a decrease of demand due to economic difficulties not connected with music activity.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Mark (FCT)

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

INET-md (Aveiro) EXCELENTE UA 23 n/a
CIDTFF MUITO BOM UA 6 n/a

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/f33fa7b4-e4a3-c907-3bfc-5db314f32e49
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/f33fa7b4-e4a3-c907-3bfc-5db314f32e49
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s)
fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
desportiva e artística. 

No DeCA existem com grande regularidade actividades artísticas baseadas nos programas de ensino de música (audições, concertos,
masterclasses, cursos, seminários, workshops) e nos eventos científicos que ali têm lugar. Estas actividades prolongam-se fora do Departamento
em cooperação com diversas entidades de ensino, espectáculo, autarquias, outras universidades e grande salas de espectáculos nacionais, entre
outras possibilidades. Todas estas actividades representam exemplos importantes de desenvolvimento artístico para os envolvidos quer sejam

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/f33fa7b4-e4a3-c907-3bfc-5db314f32e49
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/f33fa7b4-e4a3-c907-3bfc-5db314f32e49


discentes, quer sejam docentes, correspondendo a este último caso uma significativa transferência de conhecimento para a sociedade civil.
São organizados regularmente cursos de formação avançada - masterclasses - conferências, conferências-recital, concertos comentados,
assistência técnica a gravações, produção de texto variados de apoio a programas, festivais, gravação de cd, edição de partituras, entre muitos
outros.
Estas actividades têm impacto a nível, local, regional, nacional e internacional.
A investigação científica desenvolvida através do INET-md inclui e promove regularmente actividade de pesquisa, desenvolvimento artístico e
difusão de conhecimento (CIRC, POST-IP, SEMINÁRIOS ESPECIALIZADOS, LABEAMUS, HANDS ON RESEARCH, entre outros) que têm um alcance
muito grande a nível nacional e internacional.

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

In DeCA there are regular artistic activities based on music teaching programs (auditions, concerts, masterclasses, courses, seminars, workshops)
and scientific events taking place on a regular base. These activities extend outside the Department in cooperation with various educational,
performing arts, local authorities, other universities and large national concert halls, among other possibilities. All of these activities represent
important examples of artistic development for those involved, whether students or teachers, and in the latter case a significant transfer of
knowledge to civil society.
Advanced training courses are regularly organized - masterclasses - conferences, recital conferences, commented concerts, technical recording
assistance, varied text production in support of programs, festivals, cd recording, sheet music editing, among many others.
These activities have impact at local, regional, national and international levels.
Scientific research developed through INET-md regularly includes and promotes research, artistic development and knowledge dissemination (CIRC,
POST-IP, SPECIAL SEMINARS, LABEAMUS, HANDS ON RESEARCH, among others) that have a very wide range. nationally and internationally.

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

Dois grupos do INET-md designam-se Educação e Música na Comunidade; Criação, Performance e Investigação Artística. Desenvolvem projectos
de investigação que, pela natureza e abrangência interessam aos docentes e discentes do MEM (ex: Pedagogical approaches for optimizing
communication process in instrumental teaching and learning; NeMe | Negotiating meaning in instructional communication: A pedagogical approach
to instrumental music lessons).
A investigação científica inclui e promove regularmente actividades de pesquisa, desenvolvimento artístico e difusão de conhecimento (ex: CIRC
(Ciclo de Recitais-Conferência em Investigação Artística), PERFORMA (Encontros de Investigação em Performance Musical), POST-IP (Fórum
Internacional de Pós-graduação em Música e Dança), SEMINÁRIOS ESPECIALIZADOS, LABEAMUS (Laboratório de Ensino e Aprendizagem de
Músicas da Universidade de Aveiro), HANDS ON RESEARCH), entre outros que têm um alcance muito grande a nível nacional e internacional.

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the
main projects with external funding and the corresponding funding values. 

Two INET-md groups are called Education and Music in the Community; Creation, Performance and Artistic Research. They develop research
projects that, by their nature and comprehensiveness, interest MEM teachers and students (eg, Pedagogical approaches for optimizing
communication process in instrumental teaching and learning; NeMe |
Scientific research regularly includes and promotes research, artistic development and knowledge dissemination activities (eg CIRC (Cycle of
Recitals-Conference on Artistic Research), PERFORMA (Musical Performance Research Meetings), POST-IP (International Post Forum Degree in
Music and Dance), SPECIALIZED SEMINARS, LABEAMUS (Laboratory of Teaching and Learning of the University of Aveiro), HANDS ON
RESEARCH), among others that have a very wide range nationally and internationally.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 2.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2.7
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 10
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 16.6

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O MEM participa nas redes ERASMUS e ERASMUS+ apesar da sua natureza organizativa não ser muito propícia.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The Master of Music Education participates of the ERASMUS and ERASMUS+ despite its organizational nature is not the most appropriate.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
n.a.

6.4. Eventual additional information on results.
n.a.



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

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens
7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

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

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

7.1.2._RelCurso_9237_2018_2019.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
<no answer>

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

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

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
<no answer>

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

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

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

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

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

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f33fa7b4-e4a3-c907-3bfc-5db314f32e49/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
O Mestrado em Ensino de Música é a oferta formativa universitária em ensino de música mais consolidada em Portugal atraindo grande número de
estudantes em primeira opção. Aliando a teoria e a prática, o MEM oferece uma sólida formação cumprindo os objetivos a que se propõe enquanto
curso de formação de professores especializados na área da música. Os alunos formados neste curso dão resposta à grande procura de
profissionais habilitados para as escolas do sistema de ensino especializado da música. De resto a grande rede de escolas parceiras para os
estágios do curso é reflexo desta realidade. 
Salientam -se, como pontos fortes deste curso: a criação de dinâmicas de formação enformadas pela investigação, pela ligação às áreas de
docência especializada e de performance em música; a articulação da investigação com a educação e a formação através das unidades de
investigação (INET -MD, CIDTFF); o modelo de formação comum a vários cursos, respeitando a especificidade de cada um, modelo que, para além
de epistemologicamente coerente, rentabiliza os recursos humanos e materiais, favorecendo a colaboração de professores e comunidades de
práticas, como é o exemplo da existência de dois auditorios e da proximidade de uma orquestra profissional; a diversidade de oferta de UCs
opcionais. 
O curso beneficia das estruturas físicas e institucionais da UA (biblioteca, residências, apoios sociais, plataformas digitais, e.o.) e da
pluridisciplinaridade interdepartamental. Os edifícios do DeCA, CCCI e DEP, dispõem de salas de aula com boas condições; locais de estudo
individual e colectivo com instrumentos musicais, e laboratórios, bem como acesso aos equipamentos das UI. Existem parcerias com instituições
de ensino pares, nacionais e estrangeiras, e de artes do espetáculo. 
O corpo docente inclui instrumentistas, cantores, musicólogos, etnomusicólogos, compositores, maestros, especialistas da comunicação e do
ensino de reconhecido mérito artístico e profissional a nível nacional e internacional, os quais contribuem para um ensino de excelência. Os
estudantes possuem conhecimentos musicais prévios que lhes permitem desenvolver novas competências performativas e intelectuais. As aulas
individuais de instrumento e a complementaridade formativa teórica, proporcionam o ambiente adequado ao crescimento pessoal, artístico e
intelectual. Há oportunidades de participação em festivais e concursos de musica onde os estudantes têm obtido prémios. Regularmente há no
DeCA eventos científicos internacionais. O plano curricular tem em conta a interdisciplinaridade da música na sociedade contemporânea, a
necessidade de proporcionar crescimento na autonomia e metacognição e uma abordagem gradual da complexidade dos conteúdos. 
O mestrado oferece estágios profissionalizantes em escolas especializadas de música a nível nacional que têm grangeado pela colaboração bem
sucedida, ao longo dos anos um assinalável prestígio. 
Empregabilidade praticamente plena.

8.1.1. Strengths 
The MEM is the most consolidated post graduation in music education in Portugal attracting a large number of students as first choice. Combining
theory and practice, MEM offers a solid formation fulfilling its objectives as a training course for music teachers. Students trained in this course
respond to the high demand for skilled professionals for schools in the specialized music education system. Moreover, the large network of partner
schools for the course internships reflects this reality.
The main strengths of this course are: the creation of training dynamics shaped by research, by linking to the areas of specialized teaching and
music performance; the articulation of research with education and training through research units (INET-MD, CIDTFF); the training model common
to several courses, respecting the specificity of each one, a model that, besides being epistemologically coherent, makes the human and material
resources profitable, favoring the collaboration of teachers and communities of practices, as is the example of the existence of two audits and the
proximity of a professional orchestra; offer diversity of optional UCs.
The course benefits from AU physical and institutional structures (library, residences, social supports, digital platforms, etc.) and interdepartmental
multidisciplinarity. The DeCA, CCCI and DEP buildings have well-maintained classrooms; individual and collective study sites with musical
instruments, and laboratories, as well as access to IU equipment. There are partnerships with peer education institutions, national and foreign, and
performing arts.
The faculty includes instrumentalists, singers, musicologists, ethnomusicologists, composers, conductors, communication and teaching specialists
of recognized artistic and professional merit at national and international levels, all of whom contribute to excellence in teaching. Students have prior
musical knowledge that enables them to develop new performing and intellectual skills. Individual instrument lessons and theoretical formative
complementarity provide the right environment for personal, artistic and intellectual growth. There are opportunities to participate in festivals and
music competitions where students have been awarded prizes. There are regularly international scientific events at DeCA. The curriculum takes into
account the interdisciplinarity of music in contemporary society, the need to provide growth in autonomy and metacognition and a gradual approach
to the complexity of content.
The master's degree offers vocational internships at specialized music schools nationwide that have garnered successful collaboration over the
years with remarkable prestige.
Virtually full employability.

8.1.2. Pontos fracos 
No que respeita à organização curricular do MEM, algumas UC do ciclo de estudos encontram -se em funcionamento noutros cursos de Mestrado
em Ensino. Este facto faz com que se tenha apontado a necessidade de criar uma maior interação com os conteúdos específicos do ensino
especializado da música. 
A estrutura legal dos planos curriculares dos Mestrados em Ensino, que prevê percentagens elevadas de ECTS das áreas científicas de Ciências
da Educação, de Didática e Tecnologia Educativa e de Ensino, dificultando o equilíbrio desejado na presença de carga de ECTS da área científica de
Música. 
O MEM (tal como outros cursos da área da Música do DeCA) contribui para a realização de grande número de concertos musicais de qualidade
(recitais finais, individuais, de música de câmara e de orquestras) que já beneficiam a comunidade da UA, da cidade de Aveiro e de outras
instituições culturais da região. Contudo a participação nestas actividades culturais e artísticas poderia ser bastante maior, contribuindo para isso
alguma falta de visibilidade e coordenação com as instituições exteriores. Seria muito proveitoso ter um quadro alocado às tarefas de produção de
palco e produção de eventos (gestão de agenda, de divulgação, comunicação social, e.o.) 
O parque instrumental do DeCA, usado para apoio às aulas e ao estudo, começa a acusar algum desgaste, entendendo-se razoável prosseguir a
sua substituição dentro das possibilidades. 
Falta ocasional (e em instrumentos especificos) de orientadores cooperantes com as condições totais de carreira para o ensino.

8.1.2. Weaknesses 
Regarding the curricular organization of MEM, some UC of the study cycle are in operation in other Masters in Teaching courses. This fact has
highlighted the need to create greater interaction with the specific contents of specialized music education.
The legal structure of the Masters in Education curriculum plans, which foresees high percentages of ECTS of the scientific areas of Educational
Sciences, Didactics and Educational Technology and Teaching, hindering the desired balance in the presence of ECTS load from the scientific area of
  Music.
MEM (like other DeCA Music courses) contributes to a large number of quality music concerts (final, solo, chamber music and orchestral recitals)
already benefiting the AU community in the city. Aveiro and other cultural institutions in the region. However, participation in these cultural and
artistic activities could be much higher, contributing to this lack of visibility and coordination with outside institutions. It would be very helpful to have
a framework allocated to the stage production and event production tasks (agenda management, outreach, media, etc.).
DeCA's instrumental park, used for classroom and study support, is beginning to show some wear and tear, and it is considered reasonable to



proceed with replacement within the possibilities.
Occasional (and specific) shortages of cooperating mentors with full career conditions for teaching.

8.1.3. Oportunidades 
O Mestrado em Ensino de Música cria diversas oportunidades aos estudantes, à comunidade e à própria instituição. O curso dá resposta formativa
a alunos que terminaram uma Licenciatura em Música e pretendem prosseguir estudos e confere continuidade científica e pedagógica ao curso da
Universidade de Aveiro, servindo os estudantes da região que optarem por esta via profissional, assim como os Licenciados vindos de outras
instituições de ensino superior. 
Por outro lado, a comunidade escolar da região beneficia com esta formação, sendo também influente o seu impacto a nível nacional se se atender
ao número de candidatos que o curso atrai vindos de outras instituições de ensino superior. O curso proporciona desde cedo um contacto direto
com o mercado de trabalho do ponto de vista pedagógico: oferecendo ambientes de ensino e aprendizagem com professores que participam
ativamente na prática musical profissional, artística , e no ensino da música; pela participação nos agrupamentos musicais do DeCA (Coro,
Orquestra de Sopros, Orquestra de Cordas, Orquestra Sinfónica e Big Band), além de diversos grupos de música de câmara, em estágios
organizados ao longo do curso. Os alunos tem a possibilidade de participarem num concurso de música interno (Prémio Frederico de Freitas), nas
áreas de especialização de Instrumento, Canto e Composição. Outras oportunidades oferecidas pelo MEM incluem a possibilidade de participação
em concursos de música nacionais e internacionais.
O curso proporciona estágios profissionais - PES - que, frequentemente, originam, a posteriori, a contratação dos estagiários já como profissionais.
A existência de uma Unidade de Investigação em Música (INET-MD) e outra em Didática eTecnologia Educativa (CIDTFF) permite um contacto dos
alunos com o universo de pesquisa em várias áreas científicas ligadas ao curso. Vários projectos de investigação e eventos científicos e artísticos
têm lugar na UA criando oportunidades de participação dos estudantes. 
Diversas instituições da região e do país, ligadas ao ensino e ao apoio social, beneficiam também da acção dos alunos que desenvolvem atividades
de ensino e animação, nomeadamente colaborando em escolas de música, em Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nas escolas do
primeiro ciclo do ensino genérico e em atividades de animação em Centros de Dia, Associações, Lares de Terceira Idade, entre outras. Na própria
Universidade, o MEM contribui para a existência de atividades culturais e artísticas públicas ou dirigidas à comunidade académica. Por outro lado, a
existência de recursos (humanos e logísticos) e "expertise" (académica e prática) para intervir/ensinar, nomeadamente ao nível da Música na
Comunidade, faz com que a sua intervenção na comunidade seja uma realidade. O MEM tem capacidade de resposta e pode contribuir de forma
inovadora para esta evolução.

8.1.3. Opportunities 
The Master of Music Teaching creates diverse opportunities for students, the community and the institution itself. The course provides a formative
response to students who have completed a degree in Music and intend to pursue studies and provides scientific and pedagogical continuity to the
University of Aveiro course, serving students in the region who choose this professional path, as well as graduates from other institutions. of higher
education.
On the other hand, the school community in the region benefits from this training, and its impact at national level is also influential if the number of
candidates attracted from other higher education institutions is taken into account. From the outset, the course provides direct contact with the labor
market from a pedagogical point of view: offering teaching and learning environments with teachers who actively participate in professional, artistic,
and music teaching; for participating in DeCA's musical groupings (Choir, Wind Orchestra, String Orchestra, Symphony Orchestra and Big Band), as
well as various chamber music groups, in stages organized throughout the course. Students have the possibility to participate in an internal music
competition (Frederico de Freitas Prize), in the areas of Instrument, Singing and Composition. Other opportunities offered by MEM include the
possibility of participating in national and international music competitions.
The course provides professional internships - PES - which often give rise to the subsequent hiring of interns as professionals.
The existence of a Research Unit in Music (INET-MD) and another in Didactics and Educational Technology (CIDTFF) allows students to contact the
research universe in various scientific areas linked to the course. Several research projects and scientific and artistic events take place in the AU
creating opportunities for student participation.
Several institutions in the region and the country, linked to education and social support, also benefit from the action of students who develop
teaching and animation activities, namely collaborating in music schools, in Curriculum Enrichment Activities (AEC) in elementary schools. teaching
and animation activities in Day Centers, Associations, Retirement Homes, among others. At the University itself, MEM contributes to the existence
of public and cultural activities directed at the academic community. On the other hand, the existence of resources (human and logistic) and
expertise (academic and practical) to intervene / teach, namely at the level of Music in the Community, makes their intervention in the community a
reality. MEM is responsive and can innovatively contribute to this evolution.

8.1.4. Constrangimentos 
Os constrangimentos principais são relativos à diversidade de ramos de especialização que possui. Este facto exige o envolvimento de
orientadores cooperantes com experiência e condições formais, e as escolas cooperantes poderão ter dificuldades na disponibilização desse
pessoal docente com experiência relevante no domínio da prática de ensino supervisionada. Este problema pode afectar, em particular, áreas
instrumentais específicas, obrigando a atualizações anuais da rede de escolas cooperantes, em função dos perfis dos estudantes. 
A impossibilidade presente de concessão de apoios ou formas de compensação aos orientadores-cooperantes das escolas em que decorre a
Prática de Ensino Supervisionada (PES) constitui um constrangimento pela responsabilidade e trabalho que esta tarefa obrigatoriamente acarreta.
A existência de apoios específicos poderia ser um factor de motivação dos orientadores-cooperantes e das próprias escolas anfitriãs. 
A degradação dos equipamentos / instrumentos por falta de manutenção bem como a degradação das instalações podem representar
constrangimentos ao bom funcionamento do curso. Outro constrangimento é a não substituição de instrumentos e equipamentos em fim de vida útil,
que naturalmente também acontece. 
O peso em ECTS, por área científica, do plano curricular do MEM constitui um constrangimento à adequação do curriculo desejado, e proposto pela
anterior avaliação do curso, dificultando o alargamento da temática especificamente musical neste quadro.

8.1.4. Threats 
The main constraints are related to the diversity of branches of expertise it has. This necessitates the involvement of co-operative mentors with
formal experience and conditions, and co-operative schools may have difficulty in providing such teaching staff with relevant experience in
supervised teaching practice. This problem may in particular affect specific instrumental areas, requiring annual updates of the network of
cooperating schools, depending on student profiles.
The present impossibility of granting support or forms of compensation to the supervising counselors of the schools where the Supervised Teaching
Practice (PES) takes place constitutes a constraint for the responsibility and work that this task necessarily entails. The existence of specific
support could be a motivating factor for the mentors and the host schools themselves.
Degradation of equipment / instruments due to lack of maintenance as well as degradation of facilities may represent constraints to the proper
functioning of the course. Another constraint is the non-replacement of end-of-life instruments and equipment, which of course also happens.
The weight in ECTS, by scientific area, of the MEM curriculum plan is a constraint to the adequacy of the desired curriculum, and proposed by the
previous course evaluation, making it difficult to broaden the specifically musical theme in this framework.



8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
A CAE em anterior avaliação (PERA/1617/1002906) apontou o seguinte:
"(...) constata-se que a oferta de opções concentra-se nas áreas científicas das Ciências da Educação e da Didáctica e tecnologia educativa,
havendo apenas a oferta de uma opção na área da música, quando o desejável seria abrir um leque de possibilidades a UCs complementares neste
domínio também". Nas suas recomendações propôs "(...) Proceder à revisão das UCs da área das Ciências de Educação com a finalidade de
aproximar os conteúdos das mesmas com os da área central do ciclo de estudos; Diversificar a oferta de opções com vista a uma maior
aproximação destas com a área específica do curso"
Procurar-se-á dar cumprimento a estas recomendações, continuando um processo já encetado mas que, como atrás ficou dito, se depara com
dificuldades legais e institucionais.

8.2.1. Improvement measure 
The CAE in a previous assessment (PERA / 1617/1002906) noted the following:
"(...) it appears that the offer of options is concentrated in the scientific areas of Educational Sciences and Didactics and educational technology, with
only one option being offered in the area of music, when it would be desirable to open a range possibilities for complementary UCs in this field as well
". In its recommendations, it proposed "(...) To review the UCs in the area of Educational Sciences in order to approximate their contents with those
of the central area of the study cycle; to diversify the offer of options with a view to greater approach to the specific area of the course "
Compliance with these recommendations will be pursued by continuing a process that has already begun but which, as noted above, faces legal and
institutional difficulties.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade Alta, prevendo-se a resolução no espaço de um ano.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High Priority, with resolution expected within a year.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aprovação de novas UC de opção pelos órgãos dos Departamentos (DeCA e DEP) e da Universidade (CC e CP).
Introdução de conteúdos de natureza musical em UC das áreas das Ciências da Educação e Didática e Tecnologia Educativa.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
<no answer>

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

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

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

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

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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



<sem resposta>

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
<no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:



<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>


