
ACEF/1920/1100566 — 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/1718/1100566

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2018-11-07

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.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?
Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Ver ponto 2.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
See paragraph 2.

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.
Ver ponto 2.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
See paragraph 2.

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

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

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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

Não

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


Não

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

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

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

Não

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

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

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

Universidade De Aveiro

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.
Matemática para Professores

1.3. Study programme.
Mathematics for Teachers

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._diário da república 49_11_03_2019.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Matemática

1.6. Main scientific area of the study programme.
Mathematics

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
461

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:
142

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

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
90

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):
3 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):
3 semesters

1.10. Número máximo de admissões.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


25

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
1) Detentores de grau de licenciado ou mestre (ou equivalentes legais) conferindo habilitação profissional para a docência de matemática em
qualquer nível de ensino, em Portugal: 
• professores do 1º ciclo do ensino básico - grupo de recrutamento 110;
• professores do 2º ciclo do ensino básico - grupo de recrutamento 230; 
• professores do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário – grupo de recrutamento 500. 
2) Detentores do grau de licenciado ou equivalente legal em matemática ou área afim.

1.11. Specific entry requirements.
1) Licenciatura or master degree (or legal equivalents) conferring qualification for teaching mathematics at any level of education in Portugal:
• primary school teachers - recruitment group 110;
• teachers in the 2nd cycle of basic education - recruitment group 230;
• teachers in the 3rd cycle of basic education and secondary education - recruitment group 500.
2) Licenciatura or master degree (or legal equivalents) in Mathematics or related field.

1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.12.1. Se outro, especifique:
Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
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._Alteração ao Regulamento de Creditações.pdf

1.15. Observações.
Nada a apontar.

1.15. Observations.
Nothing else to report.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
<no answer>

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática / Mathematics M 62 0
Matemática ou Didática e Tecnologia Educativa / Mathematics or Didactics and
Educational Technology M/DTE 22

Matemática ou Didática e Tecnologia Educativa ou Ciências da Educação / Mathematics
or Didactics and Educational Technology or Education Sciences M/DTE/CE 6

(3 Items)  62 28  

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.

A avaliação da adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem, baseia-se sobretudo nos resultados obtidos
nos inquéritos aos estudantes e aos docentes, disponibilizados pelo Subsistema de Gestão da Qualidade da Universidade de Aveiro, que
contemplam uma avaliação de várias dimensões do ciclo de estudos, sendo complementada pela análise da Comissão de Curso, com a
participação dos representantes dos alunos.

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.

The assessment of the adjustment between the learning and teaching methodologies and the learning outcomes is mainly based on the students’
and teachers’ answers to the surveys provided by the Quality Management Subsystem of the University of Aveiro, which addresses several
dimensions of the Program, and is complemented by the analysis of the Program Committee (Comissão de Curso), with the participation of the
students' representatives. 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A avaliação do ajustamento entre carga média de trabalho e respetiva creditação da unidade curricular baseia-se sobretudo nos resultados obtidos
nos inquéritos aos estudantes disponibilizados pelo Subsistema de Gestão da Qualidade da Universidade de Aveiro. Uma vez que a nova estrutura
do curso apenas foi implementada em setembro de 2019 pela primeira vez, ainda não existem dados sobre o resultado dos inquéritos aos
estudantes

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The assessment of the adjustment between average workload and respective credits of the curricular units is mainly based on the students’
answers to the surveys provided by the Quality Management Subsystem of the University of Aveiro. Since the new syllabus has only started in
September 2019 there are no results from the surveys yet.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
A verificação de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem baseia-se sobretudo nos
resultados obtidos nos inquéritos aos estudantes disponibilizados pelo Subsistema de Gestão da Qualidade da Universidade de Aveiro. Uma vez
que a nova estrutura do curso apenas foi implementada em setembro de 2019 pela primeira vez, ainda não existem dados sobre o resultado dos
inquéritos aos estudantes

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The assurance that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes is mainly based on the students’
answers to the surveys provided by the Quality Management Subsystem of the University of Aveiro. Since the new syllabus has only started in
September 2019 there are no results from the surveys yet.

2.4. Observações

2.4 Observações.
De notar que a estrutura curricular foi alterada na sequência do anterior processo de autoavaliação decorrido em 2018. A nova estrutura apenas
entrou em vigor no presente ano letivo (2019-20).

2.4 Observations.
Note that the curriculum structure was changed as a result of the previous self-assessment process that took place in 2018. The new structure only
came into force this year (2019-20).

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.
Andreia Oliveira Hall
Maria Paula de Sousa Oliveira

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

Adelaide de Fátima Baptista
Valente Freitas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Ana Maria Reis D'Azevedo Breda Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Ana Pilar Foulquie Moreno Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Andreia Oliveira Hall Professor Associado ou
equivalente Doutor Probabilidades e

Estatística 100.00 Ficha submetida

Delf im Fernando Marado Torres Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Dina Fernanda da Costa Seabra Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Isabel Alexandra Vieira Brás Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Isabel Maria Cabrita dos Reis Pires
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Didática 100.00 Ficha submetida

João Pedro Antunes Ferreira da
Cruz

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Luis António Arsénio Descalço Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria da Conceição Cristo Santos
Lopes Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria Paula de Sousa Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria Paula Lopes dos Reis
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Paolo Vettori Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Teoria Matemática dos

Sistemas 100.00 Ficha submetida

Paula Cristina Roque da Silva Rama Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Paulo José Fernandes Almeida Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Pedro Filipe Pessoa Macedo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Ricardo Jorge Aparício Gonçalves
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Rute Correia Lemos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

     1900  

<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.
19

3.4.1.2. Número total de ETI.
19

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: 19 100

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/cdb5f652-cc63-dcc7-38d7-5dd2c68866ec
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/ebbcf3cc-a70a-8af0-50a2-5dd2c6246323
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/a1e8dd4b-4804-2d7b-489c-5dd2c63108f6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/45ef4503-8fb3-39a7-72aa-5dd2c6960e8d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/ed8ec561-fe93-f464-4ffb-5dd2c667a58f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/3079a896-1f8a-68e5-6a47-5dd2c67ccf07
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/41323a8e-759b-75dc-720f-5dd2c6e94e69
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/e160294b-8be2-0fe7-0da0-5dd2c6523246
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/b242c6db-637e-5a70-8724-5dd2c616e531
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/6e96d990-1412-14b2-15eb-5dd2c6563972
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/2fc1c1c9-680d-d4c5-45c3-5dd2c6dfd44a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/d20bdbb3-ee1a-98c1-c776-5dd2c6349b4a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/a5580d7e-af10-94e4-14f6-5dd2c6fb2d98
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/5a75344b-ade9-a76d-48b0-5dd2c6ac08ea
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/204bb1fb-ad27-4ff0-310c-5dd2c628cc9d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/cbd7f194-61e5-5c39-9fb9-5dd2c6dc406c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/3418781f-80e8-a037-b88c-5dd2c618dbb0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/e0190a42-3d64-106a-fb66-5dd2c69f40aa
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/annexId/8e9599b0-05d3-5fb6-9dbb-5dd2c6544540


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): 19 100

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 19 100 19

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

0 0 19

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 19 100 19

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of
teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 19

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

Três funcionários em regime de tempo integral que colaboram na gestão académica do mestrado bem como nas ações de divulgação do mesmo.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Three full time employees who collaborate in the academic management of the Master programme as well as in its advertisement.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
2 funcionários com licenciatura.
1 funcionário com Curso de Especialização Tecnológica.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
2 employees with Licenciatura Degree.
1 employee with Technological Specialization Degree.

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. 
5

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 0
Feminino / Female 100

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 0
2º ano curricular 5
 5

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25
N.º de candidatos / No. of candidates 12 7 10
N.º de colocados / No. of accepted candidates 7 2 3
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 7 2 3
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 12.5 16 12.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 14.7 16.1 15

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os estudantes deste curso são professores em exercício (no ensino público ou privado, incluindo centros de explicações). Estes alunos têm
licenciaturas pré-Bolonha pelo que é-lhes creditada a formação inicial e inscrevem-se diretamente no 2º ano do mestrado. Por essa razão não há
alunos inscritos no 1º ano.

A procura do ciclo de estudos tem diminuído significativamente nos últimos anos. O curso foi sujeito a avaliação (PERA) em 2018 e no seguimento
dessa avaliação houve uma reestruturação que foi aprovada em março de 2019. No presente ano letivo, 2019-20, entrou em vigor o novo plano de
estudos e sentiu-se um aumento excepcional da procura pelo curso. Pela 1ª vez houve mais candidatos que vagas, tendo-se preenchido a totalidade
das 25 vagas nas primeiras 2 fases de candidaturas. 
Na primeira fase houve 13 candidaturas, todas aceites, que resultaram em 12 matrículas. Na segunda fase houve 16 candidaturas, 15 aceites, que
resultaram em 14 matrículas (houve uma anulação de matrícula no entretanto).

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The students of this master’s degree are in-service teachers (in public or private schools, including complementary educational private services).
These students have pre-Bologna degrees so their initial training is credited and they enroll directly in the 2nd year of the master's degree. For this
reason there are no students enrolled in the 1st year.

Demand for the study cycle has decreased significantly in recent years. The programme was subject to assessment (PERA) in 2018 and following
this assessment there was a restructuring that was approved in March 2019. In the current school year, 2019-20, the new curriculum came into
force and an exceptional increase in the demand was felt. For the first time, there were more candidates than places, and all 25 places were filled in
the first 2 application calls.
In the first call there were 13 applications, all accepted, which resulted in 12 enrollments. In the second call there were 16 applications, 15 accepted,
that resulted in 14 enrollments (there was an enrollment cancellation in the meantime).

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the
last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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



Não se aplica.

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). 
Doesn't apply to this cycle of studies.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Os alunos deste ciclo de estudos tiveram todos a particularidade de serem licenciados pre-Bolonha aos quais foi dada creditação da formação
anterior e consequentemente matricularam-se diretamente no 2º ano do mestrado para realizar a dissertação (de acordo com a recomendação do
CRUP de 8 de janeiro de 2011).
Ao longo dos 7 anos de funcionamento do curso foram admitidos 62 alunos. Destes 38 concluíram o grau e os restantes desistiram da frequência.
Tendo em conta que não funcionaram as unidades curriculares (UCs) constantes no 1º ano do curso para nenhum aluno e que todas as defesas de
dissertação foram aprovadas (com boas classificações), tudo o que podemos dizer é que não houve insucesso fruto de reprovações e não é
possível comparar o sucesso escolar nas diferentes UCs. 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The students of this cycle of studies had all the peculiarity of being pre-Bologna graduates who were given credit of the previous training and
consequently enrolled directly in the 2nd year of the master's degree to carry out the dissertation (according to the CRUP recommendation of 8
January 2011).
During the 7 years of operation of the cycle of studies 62 students were admitted. Of these, 38 completed the degree and the others dropped out.
Considering that the curricular units of the 1st year of the cycle of studies did not function for any student and that all the viva examinations were
approved (with good classifications), all we can say is that there was no failure due to disapprovals and it is not possible to compare academic
success in the different curricular units.

6.1.4. Empregabilidade.

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

Os 8 alunos que responderam ao inquéritoda DGEEC no triénio 12-14 estavam todos empregados.
Com base na informação dada pelos alunos no início de cada ano letivo existiram 3 alunos temporariamente desempregados no ciclo de estudos.
Todos eles obtiveram emprego alguns meses mais tarde. 

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

The 8 students who responded to the DGEEC survey in the 12-14 triennium were all employed.
Based on the information given by the students at the beginning of the academic years only 3 were temporarily unemployed. Even these got a job a
few months later.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Dadas as características deste ciclo de estudos, a maioria dos candidatos é por natureza empregado (professor) pelo que a questão da
empregabilidade não se coloca da mesma forma que para outros ciclos de estudo. 
Ainda assim, existe um conjunto significativo de profissionais habilitados à docência que não conseguem colocação. A conclusão deste ciclo de
estudos permite a esses profissionais melhorar o seu CV para efeitos de concursos locais para lugares de docência.
Para os docentes em exercício e de carreira, a conclusão do ciclo de estudos concede um ano na progressão da carreira docente.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Given the characteristics of this cycle of studies, most of the candidates are by nature employed (teacher), so the question of employability does not
arise in the same way as for other study cycles.
Even so, there is a significant group of professionals who are qualified to teach, but can not find a teaching job. The completion of this cycle of
studies allows these professionals to improve their CVs for the purposes of local contests for teaching places.
For inservice teachers, the completion of the study cycle grants one year in teaching career progression.

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

CIDMA Muito Bom UA 16 --
CIDTFF Muito Bom UA 1 --

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a
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/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a
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. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a


Vários estudantes desenvolveram recursos digitais de apoio ao ensino de matemática no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário utilizando
ferramentas digitais desenvolvidas no Departamento de Matemática (nomeadamente o MEGUA – Mathematics Exercise Generator University of
Aveiro e a plataforma PmatE – Projeto Matemática Ensino). Esses recursos estão disponíveis online em plataformas dedicadas, SIACUA e PmatE,
podendo ser acedidos por todos os alunos e professores dos referidos ciclos de ensino. Na opinião dos estudantes (inquérito realizado através do
Googleforms) todos os 9 respondentes se sentiram motivados na criação dos recursos considerando-os uma mais-valia para utilização quer pelos
seus alunos para testar conhecimentos, quer para os professores como material didático de apoio ao ensino, como fichas de trabalho ou provas de
avaliação de conhecimentos. 
Parte do corpo docente está envolvida na formação contínua de professores através do centro de formação da Universidade de Aveiro, UINFOC,
contribuindo assim para a permanente atualização dos professores e criação de redes de contactos entre estes.
Alguns docentes do Mestrado em Matemática para Professores (MMP) integram o projeto Circo Matemático no contexto do qual se deslocam a
escolas do ensino básico e secundário para realizar espetáculos de magia matemática com uma envolvente de circo, com o objetivo de atrair a
curiosidade e o gosto pela Matemática na população Portuguesa. A equipa do Circo Matemático já realizou mais de 120 espetáculos para cerca de
14000 estudantes, ao longo dos últimos 6 anos. Trata-se de uma atividade científico-cultural com um impacto muito positivo no contexto nacional.
Alguns estudantes do MMP desenvolveram as suas dissertações em torno do tema da magia matemática e do projeto Circo Matemático tendo
aplicado/divulgado os conhecimentos adquiridos quer aos seus alunos quer aos seus colegas.
Outros docentes são os dinamizadores das Competições Nacionais de Ciência e das Competições em Rede, eventos que se realizam anualmente,
envolvendo cerca de 10000 estudantes de todos os ciclos de ensino, provenientes de praticamente todos os distritos de Portugal. 
A linha temática Geometrix organiza workshops e sessões de treino em plataformas digitais para ajudar os educadores, profissionais e famílias a
desenvolver programas educacionais eficazes para estudantes com necessidades educativas especiais, especialmente estudantes com
perturbações do espectro do autismo. Essas ações têm como população-alvo, famílias, médicos, administradores, professores de ensino superior,
profissionais de educação especial, equipas de intervenção precoce e qualquer pessoa interessada em educação especial.

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. 

Several students developed digital resources to support mathematics education in the middle and secondary education using digital tools developed
in the Department of Mathematics (in particular the MEGUA - Mathematics Exercise Generator of the University of Aveiro and the PmatE -
Mathematics Teaching Project). These resources are available online on dedicated platforms, SIACUA and PmatE, and can be accessed by all
students and teachers. In the opinion of the students involved in these projects (survey conducted through Googleforms) all 9 respondents felt
motivated to create the resources considering them an added value for use both by their students to test knowledge, and by teachers as didactic
material to support teaching, as well as worksheets or assessment tests.
Part of the teaching staff is involved in professional development courses through the official center of the University of Aveiro, UINFOC, thus
contributing to the permanent updating of school teachers and the promotion of contact networks between them.
Some teachers of the Master's in Mathematics for Teachers (MMP) are part of the Mathematical Circus project in the context of which they go to
elementary and secondary schools to perform mathematical magic shows with a circus atmosphere, in order to attract curiosity and a like for
mathematics in the Portuguese population. The Mathematical Circus team has performed more than 120 shows for about 14000 students over the
last 6 years. It is a scientific/artistic activity with a very positive impact in the national context. Some MMP students have developed their
dissertations on the subject of mathematical magic and the Mathematical Circus project and have applied/shared the knowledge acquired both with
their students and their colleagues.
Other teachers promote the National Science Competitions (Competições Nacionais em Ciência) and the Network Competitions (Competições em
Rede), events that take place annually, involving about 10000 students from all education levels, coming from practically every district of Portugal.
The Thematic Line Geometrix hosts Workshops and Training Sessions on digital platforms to help educators, practitioners and families to develop
effective educational programs for special education students, particularly for students with autism spectrum disorder. These actions have as target
population, families, doctors, administrators, higher education teachers, special education professionals, early intervention staff and anyone
interested in special education.

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. 

Os recursos digitais desenvolvidos pelos estudantes deste ciclo de estudos na plataforma PmatE irão ser usados nas Competições Nacionais de
Ciência (evento promovido anualmente pela Universidade de Aveiro (UA) de âmbito nacional). O evento é assegurado pela Universidade de Aveiro.
Na edição de 2019, a Agência Nacional Ciência Viva financiou o projeto em 4802,48€.

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. 

The digital resources developed by the students of this cycle of studies in the PmatE platform will be used in the National Science Competitions
(event promoted annually by the University of Aveiro (UA) nationwide). The event is held by the University of Aveiro. In the 2019 edition, the National
Agency “Ciência Viva” funded the project in 4802.48 €.

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 0
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) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 5

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

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



A participação em redes internacionais é um aspeto importante que tem vindo a crescer. Alguns docentes deste ciclo de estudos têm estado
envolvidos em projetos internacionais relevantes, nomeadamente:
Uma docente foi a responsável pela Universidade de Aveiro no projeto Promoting inclusion and a STEM curriculum in schools through the use of
tangible programming concepts and activities (Projeto TangIN; Erasmus+ KA2; financiamento global de 204.907,00€).
Um docente participou na ação COST Action IC1104 on Random Network Coding and Designs over GF(q).
Uma docente tem feito estadias Erasmus na Universidad Complutense de Madrid.
Um docente participou na Escola de Verão “Forecast Engineering” (2019) tendo lecionado um curso sobre info-metrics, no âmbito do programa
ERASMUS+.
Uma docente fez estadias Erasmus+ na Universidade de Salamanca (2019) e na Universidade de Vigo (2017).

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Participation in international networks is an important aspect that has been growing. Some teachers have been involved in relevant international
projects, namely:
One professor was responsible for the University of Aveiro in the project Promoting inclusion and a STEM curriculum in schools through the use of
tangible programming concepts and activities (TangIN Project; Erasmus + KA2 global funding of € 204,907.00).
Another professore participated in COST Action IC1104 on Random Network Coding and Designs over GF (q) from 2013 to 2016.
One other professor has been doing Erasmus stays at the Universidad Complutense de Madrid.
Another one participated in the Forecast Engineering Summer School (2019) and gave a course on info-metrics under the ERASMUS + program.
Finally, one professor, under the Erasmus + program, was in the University of Salamanca 2019) and in the University of Vigo (2017).

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Como já foi dito, a procura do ciclo de estudos tem diminuído significativamente nos últimos anos. No ano letivo em avaliação (2018-19) apenas um
aluno concluiu o curso (apesar de ter sido o único, terminou o curso com classificação máxima na dissertação e média final de 17,7 valores). No
presente ano letivo, 2019-20, entrou em vigor o novo plano de estudos e foram preenchidas todas as vagas do curso. Acreditamos que a partir do
presente ano letivo os resultados da eficiência formativa vão melhorar significativamente.

6.4. Eventual additional information on results.
As already noted, the demand for the study cycle has decreased significantly in recent years. In the academic year under evaluation (2018-19) only
one student completed the programme (despite being the only student, she had maximum classification on the dissertation and final average of 17.7
In the current school year, 2019-20, the new syllabus came into force and all the places in the course were filled. We believe that from this school
year onwards the results of graduation efficiency will improve significantly.

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_9244_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. 

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a3288e93-ab1b-7c68-9166-5db1d4eda79a/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


<sem resposta>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
O corpo docente envolvido na lecionação do ciclo de estudos é constituído exclusivamente por professores em regime de tempo integral, com grau
de doutor com especialização nas áreas fundamentais do ciclo de estudos.

A UA dispõe de infraestruturas (instalações e equipamentos) de excelente qualidade para o funcionamento do ciclo de estudos.

A UA dispõe de recursos tecnológicos (incluindo acesso VPN) que potenciam regimes de lecionação à distância ou em blended learning, permitindo
assim a frequência do curso por alunos residentes em locais mais afastados.

O ciclo de estudos contribui para dar resposta à recomendação do CRUP de 8 de janeiro de 2011 (sobre o estímulo à obtenção do grau de mestre
numa especialidade por parte de diplomados que tenham terminado as suas licenciaturas ao abrigo de graus anteriores ao Processo de Bolonha),
recomendação esta que foi concretizada na UA através do documento orientador – Processos que potenciam a obtenção do grau de mestre - de 20
de julho de 2011. Até ao momento foi atribuído o grau de mestre a 38 alunos do presente ciclo de estudos ao longo dos 7 anos do seu funcionamento.

A existência duma base de dados dos antigos alunos do Departamento de Matemática (DMat) juntamente com a forte ligação que se tem mantido
com esses alunos (muitos deles atuais professores do ensino básico e secundário) facilitam a divulgação e o recrutamento de estudantes para o
presente ciclo de estudos.

O ciclo de estudos contribui para fomentar as relações entre a UA, em particular o DMat, e as escolas de ensino básico e secundário, relações
estas que foram sempre uma prioridade do DMat desde a sua criação. 

O ciclo de estudos contribui para complementar a formação de professores, permitindo abordagens mais sólidas, diversificadas e inovadoras aos
temas constantes no programa de Matemática do ensino básico e secundário em vigor.

No presente ano letivo, com a entrada em vigor do novo plano de estudos, assistiu-se pela primeira vez ao preenchimento da totalidade das vagas
do mestrado (25), nas duas primeiras fases de candidatura.

8.1.1. Strengths 
The teaching staff involved in teaching the study cycle consists exclusively of full-time teachers with PhD and specialized in the fundamental areas
of the study cycle.

The UA has infrastructures (facilities and equipment) of excellent quality for the functioning of the study cycle.

The UA has technological resources (including VPN access) that foster distance learning or blended learning schemes, thus allowing the attendance
of the course by students residing in more distant places.

The study cycle contributes to the CRUP recommendation of January 8, 2011 (on encouraging the obtaining of a master's degree in a specialty by
graduates who have completed their degrees before the Bologna Process), a recommendation that was carried out in the UA through the guiding
document - Processes that enhance the degree of master - from July 20, 2011. Up to now, the master's degree has been assigned to 38 students of
the present cycle of studies throughout the 5 years of operation.

The existence of a database of the Department of Mathematics (DMat) alumni together with the strong connection that has been maintained with
these students (many of them current teachers of primary and secondary education) facilitate the dissemination and recruitment of students for the



present cycle of studies.

The study cycle contributes to foster relations between the UA, in particular the DMat, and the primary and secondary schools, which have always
been a priority of the DMat since its inception.

The study cycle contributes to complement teacher education, allowing for a more solid, diversified and innovative approach to the themes included
in the current Mathematics syllabus for primary and secondary education. 

This school year, with the new curriculum in practice, the total number of places (25) was taken, for the first time since the beginning of the
programme.

8.1.2. Pontos fracos 
Em 2018, durante o processo de autoavaliação a que o mestrado esteve sujeito, foram identificados vários pontos fracos que resumimos em
seguida:
1. Redução do número de alunos nos últimos anos.
2. Condições de acesso restritivas, (por abrangerem exclusivamente titulares de habilitação profissional para lecionar matemática no 3º ciclo do
ensino básico (CEB) e no ensino secundário). 
3. Não existência de uma UC na área da Matemática focada nas aplicações das tecnologias de informação e comunicação.
4. Não existência de UCs da área da Didática e das Ciências da Educação.

Aquando do processo de autoavaliação, em 2018, foram propostas ações de melhoria para todos os pontos fracos então identificados. As ações de
melhoria conduziram a uma reformulação da estrutura curricular bem como do plano de estudos do mestrado, juntamente com o alargamento do
público-alvo. O novo plano de estudos foi publicado em diário da república em março de 2019 e entrou em vigor no presente ano letivo. Dado o curto
espaço de tempo decorrido (4 meses), não é possível fazer uma autoavaliação do curso nos novos moldes. Por agora, tudo o que podemos dizer é
que no presente ano letivo preenchemos a totalidade das vagas do mestrado (25), facto que nunca tinha ocorrido no passado e que constitui um
excelente indicador de melhoria. 
Tendo em conta estes factos, não serão apresentados novos pontos fracos e consequentes ações de melhoria no presente processo de
autoavaliação.

8.1.2. Weaknesses 
In 2018, during the self-assessment process to which the master's degree was subjected, several weaknesses were identified which are
summarized next:
1. Reduction in the number of students in recent years.
2. Restrictive access conditions (as they cover exclusively holders of professional qualifications to teach mathematics in the 3rd cycle of basic
education (CEB) and in secondary education).
3. Non-existence of a curricular unit in the area of Mathematics focused on applications of information and communication technologies.
4. No curricular units in the area of Didactics and Education Sciences.

During the self-assessment process in 2018, improvement actions were proposed for all weaknesses then identified. Improvement actions led to a
reformulation of the curriculum structure as well as the master's syllabus, along with the widening of the target candidates. The new syllabus was
officially published in March 2019 and entered into force this school year (2019-20). Given the short time elapsed (4 months), it is not possible to self-
assess the programme in its new structure. For now, all we can say is that in this school year we filled all the Master's places (25), a fact that had
never occurred in the past and is a very positive indicator. 

For these reasons no new weaknesses and subsequent improvement actions will be presented in this self-evaluation process.

8.1.3. Oportunidades 
O ciclo de estudos constitui uma oportunidade de complemento de formação para os professores de Matemática do ensino básico e secundário,
permitindo abordagens mais sólidas, diversificadas e inovadoras aos temas constantes no programa de Matemática em vigor.
O ciclo de estudos constitui uma oportunidade para aumentar o número de diplomados com o grau de mestre no país (38 alunos concluíram o
mestrado em 7 anos). Julgamos que podemos contribuir ainda mais neste sentido.
O Mestrado em Matemática para Professores permite aos professores da carreira docente do ensino básico e secundário progredirem nas suas
carreiras de acordo com o artigo 54º do Estatuto da Carreira Docente (o ciclo de estudos foi reconhecido para este efeito por despacho do
Ministério da Educação e Ciência em 23-08-2013). Tendo em conta o desbloquear das carreiras ocorrido em 2018, julgamos que este facto
contribuiu significativamente para o aumento da procura do ciclo de estudos no presente ano letivo (2019-20).
Estudos recentes apontam para um envelhecimento dos docentes do ensino básico e secundário que levará a uma falta de professores num futuro
próximo. De acordo com os dados mais recentes, de 2016, por cada docente do 3º CEB e ensino secundário com menos de 35 anos havia 8,4
docentes com mais de 50 anos. Este envelhecimento irá conduzir a uma renovação do corpo docente potenciando novos candidatos a formações
complementares como a oferecida por este ciclo de estudos. Por outro lado, a natalidade já inverteu a tendência de diminuição, estando em
crescimento desde 2015. Portanto, dentro de alguns anos iremos assistir a um aumento do número de alunos nas escolas portuguesas o que levará
a um aumento do número de docentes nos vários níveis de ensino.
Relativamente a potenciais alunos estrangeiros, o ciclo de estudos constitui uma oportunidade de formação para professores ao nível de mestre
que poderá ser atrativa em especial para outros países de língua oficial portuguesa.

8.1.3. Opportunities 
The cycle of studies is a professional development opportunity for Mathematics teachers, allowing a more solid, diversified and innovative approach
to the topics included in the current Mathematics curricula.
The study cycle is an opportunity to increase the number of graduates with a master's degree in the country (38 students completed the master's
degree in 7 years). We believe that we can contribute further in this regard.
The Master's Degree in Mathematics for Teachers allows in-service teachers with a permanent position to progress in their careers according to
article 54 of the Statute of the Teaching Career (the cycle of studies was recognized for this purpose by the Ministry of Education and Science in
23/08/2013). Taking into account the unblocking of careers that took place in 2018, we believe this has contributed significantly to the increase in
demand for the study cycle in the current school year (2019-20).
Recent studies point to an aging of middle and secondary school teachers which will lead to a shortage of teachers in the near future. According to
the most recent data of 2016, for each teacher under the age of 35, there were 8.4 teachers over 50. This aging will lead to a renewal of teaching staff
empowering new candidates to apply for this cycle of studies. On the other hand, the birth rate has already reversed the decreasing trend, and
started increasing in 2015. Therefore, in a few years there will be an increase in the number of students in the Portuguese schools, which will lead to
an increase in the number of teachers at all levels of education.



With regard to potential foreign students, the study cycle constitutes an opportunity for school teachers to obtain a master’s degree that may be
attractive especially to other Portuguese-speaking countries.

8.1.4. Constrangimentos 
A maior parte dos estudantes está no ativo com pouca disponibilidade de tempo para dedicar ao ciclo de estudos. Este facto leva a um número
significativo de desistências logo no início da frequência do mestrado.

O facto de não existir no país nenhum ciclo de estudos de mestrado com objetivos semelhantes ao do Mestrado em Matemática para Professores
mas pensado para os professores do 1º ao 6º ano, levou-nos a propor o alargamento (já aprovado) das condições de acesso a estes professores.
No entanto, o ministério da educação não reconheceu o mestrado para os professores do 1º CEB (grupo de recrutamento 110), para efeitos de
bonificação na progressão da carreira docente (artigo 54º do Estatuto da Carreira Docente). Este facto contribui negativamente na procura do
mestrado por parte destes docentes. Observámos que alguns docentes interessados em se candidatar desistiram da candidatura após terem tido
conhecimento do referido não reconhecimento.

As UCs do 1º ano do plano de estudos não funcionaram por falta de candidatos para a frequência completa do plano de estudos. A esmagadora
maioria dos candidatos possuíam grau de licenciatura anterior ao processo de Bolonha e matricularam-se diretamente no 2º ano do ciclo de
estudos, obtendo creditação da formação anterior. Pensamos que a falta de procura do ciclo de estudos por licenciados pós-Bolonha se deve ao
facto de existirem muito poucos docentes de carreira com este tipo de formação (a entrada para os quadros das escolas tem estado praticamente
paralisada na última década).

Com exceção do presente ano letivo em que a totalidade das vagas foram preenchidas, nos anos anteriores sentiu-se dificuldade em captar alunos.
Identificamos como possíveis causas para este facto os seguintes fatores externos ao ciclo de estudos:
1. Crise económica do período em análise que se traduziu numa redução real dos vencimentos dos professores, fazendo com que os custos
inerentes à frequência do ciclo de estudos fossem considerados incomportáveis.
2. Congelamento das carreiras docentes que impediram a progressão oferecida pela conclusão do ciclo de estudos.
3. Sobrecarga de trabalho e desmotivação sentida em geral pelos professores do ensino básico e secundário.

8.1.4. Threats 
Most of the students are working with little time availability to devote to the study cycle.

The fact that there is no master’s programme in the country with similar objectives to those of the Master in Mathematics for Teachers but
considering teachers from the 1st to the 6th grades, led us to propose the extension of the conditions of access to these teachers (which is now
approved). However, the Ministry of Education did not recognize the master's degree for primary teachers (recruitment group 110), for bonus
purposes in the progression of the teaching career (article 54 of the Teaching Career Statute). This fact contributes negatively to the attractiveness
of the programme for these teachers. We observed that some candidates withdrew their application after becoming aware of this non-recognition.

The first year curricular units of the study plan did not function due to the lack of candidates for the complete attendance of the master’s programme.
The majority of candidates had a degree prior to the Bologna process and enrolled directly in the second year of the study cycle, obtaining
accreditation from previous education. 
We think that the lack of demand by post-Bologna graduates is due to the fact that there are very few permanent teachers with such education
(acquiring a permanent position as a school teacher has been virtually impossible during the last decade).

With the exception of this school year in which all places were filled, recruitment of students was a major difficulty in previous years. We identify as
possible causes for this fact the following external factors:
1. The economic crisis of the period under review which resulted in a real reduction in the salaries of teachers, making the costs for graduate studies
excessive.
2. Blocking of teaching careers that impeded the progression offered by the completion of the study cycle.
3. Work overload and demotivation felt by school teachers, in general.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
<sem resposta>

8.2.1. Improvement measure 
<no answer>

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
<sem resposta>

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
<no answer>

8.1.3. Indicadores de implementação 
<sem resposta>

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>


