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ACEF/2122/1600077 — 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.
 NCE/16/1600077

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-05-03

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).

 <sem resposta>

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?
 Não

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

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

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.
 De referir a organização de uma Testoteca (e reforço dos materiais disponíveis), que reúne as provas de avaliação

psicológica (incluindo associadas à psicogerontologia) disponíveis na UA, e onde todos os materiais podem ser
consultados e requisitados. O funcionamento deste recurso é supervisionado por um docente, sendo diariamente
gerido por um funcionário não docente. As provas podem ser requisitadas por docentes, investigadores e estudantes.

 

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
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It was allocated a new space to the Test Library (as well as the reinforcement of the available materials), which nows
includes all the psychological tests available at the UA (including those related to psychogerontology). At this space,
all materials can be consulted and requested by teaching and research staff and students. A member of the teaching
staff supervises the space that is daily managed by a techinal assistant. 

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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Há continuidade de parcerias nacionais e internacionais, mas também o seu alargamento. Em termos nacionais, as
parcerias têm vindo a alargar-se sobretudo através de co-supervisões por docentes externos à UA, nomeadamente da
Universidade da Beira Interior, e Instituto Politécnico de Viseu. A nível internacional destaca-se o protocolo assinado
em 2021 com Age Care Technologies (ACT), International Research Network (https://agecaretechnologies.org/about/);
e o protocolo em desenvolvimento com a Universidade de São Paulo, Brasil (Escola de Artes, Ciências e
Humanidades).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
There is continuity of national and international partnerships, but also their expansion. In national terms, partnerships
have been expanding mainly through co-supervision by teachers external to the UA, namely from the University of
Beira Interior, and the Polytechnic Institute of Viseu. At the international level, the protocol signed in 2021 with Age
Care Technologies (ACT), International Research Network (https://agecaretechnologies.org/about/) stands out; and the
protocol under development with the University of São Paulo, Brazil (School of Arts, Sciences and Humanities).

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A nível da UA destaca-se o Programa FICA, Ferramentas de Identificação e Combate ao Abandono, que visa a
dimunição do abandono no ensino superior e a melhoria do sucesso. Este programa envolve: 1. Programa de
acolhimento; 2. Observatório por percurso dos estudantes do 1º ano; 3. Programa de tutoria; 4. Programa de apoio e
formação para docentes. E ainda: Docência+; Inovação Pedagógica@ua, Programa de Observação por Pares;
Programa de Formação e Atualização Pedagógica. Estes programas permitiram em geral a atualização docente, e
especificamente na resposta às medidas pandémicas.
Em termos do MGA foi estabelecida forte ligação a instituições da comunidade, com diversas aulas a decorrerem em
contexto comunitários (antes da pandemia) com participação de profissionais e utentes, nomeadamente: ERPIs; Casa
da Cidadania (Municipio de Aveiro), ACeS do Baixo Vouga. Desde a pandemia a colaboração decorre sobretudo online,
mas estamos a retomar esta dinâmica à medida do possível. 

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
At the UA level, we underline the FICA Program, Tools for Identifying and Combating Dropout, which aims to reduce
dropout and improve academic success. This program involves 4 actions: 1. Reception ; 2. Observatory of 1st year
students; 3. Tutoring program; 4. Support and training program for teachers. In addition, the following programs:
Teaching+; Pedagogical Innovation@ua, Peer Observation Program; Training and Pedagogical Update Program. These
programs allowed for the updating of teachers, particularly in response to pandemic.
In terms of MGA, a strong connection was established with community institutions, with several classes taking place in
a community context (before the pandemic) with the participation of professionals and users, namely: ERPIs; House of
Citizenship (Municipio de Aveiro), ACeS do Baixo Vouga. Since the pandemic, collaboration has mostly taken place
online, but we are retaking this dynamic as far as possible. 

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.
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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.
Gerontologia Aplicada

1.3. Study programme.
Applied Gerontology

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._9269 Mestrado em Gerontologia Aplicada.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Gerontologia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Gerontology

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

310

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:

720

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.
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.
30

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/questionId/a82e9f78-0364-b9ea-338b-6169d93cb926
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Podem candidatar-se os detentores de grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas de Gerontologia, Ciências
Sociais e do Comportamento, Ciências da Saúde, Ciências da Educação, Ciências do Desporto e áreas afins.

1.11. Specific entry requirements.
Holders of a graduate degree (Licenciatura) or legal equivalent in Gerontology, Behaviour and Social Sciences, Health
Sciences, Education Sciences, Sports Sciences and related areas.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Eventualmente em regime misto com suporte de aprendizagem b-learning.

1.12.1. If other, specify:
Eventually, in a mixed design with the support of b-learning.

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 de Creditações.pdf
1.15. Observações.

-

1.15. Observations.
-

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não se aplica

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

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

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

Gerontologia / Gerontology GR 63
Psicologia / Psychology PSIC 6
Ciências Sociais / Social Sciences CS 6

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/questionId/a8f6781d-ca16-b4d3-13ca-6169d9a4d47d
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Educação / Education EDU 3
Qualquer área científica / Any scientific area QAC 6
Gerontologia/Ciências e Tecnologias da
Informação/Design/Psicologia/Educação

GR/CTC/DS/
PSIC/EDU 6

(6 Items)  78 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.

 A participação ativa dos estudantes na criação do processo de aprendizagem é promovida através de atividades
práticas diversas em consonância com os objetivos de cada UC (por exemplo, visitas e/ou entrevistas a instituições de
saúde e acção social, e de apoio específico a pessoas idosas; apresentação e discussão de artigos científicos, e
projetos; participação em atividades de investigação supervisionadas pelos docentes). O sucesso e adequação destas
metodologias é analisado através do Subsistema para a Garantia da Qualidade das UC (SubGQ_UC), que apela à
reflexão por parte dos docentes responsáveis, estudantes e comissão de curso. Sempre que se justifica, são
propostos planos de melhoria ou registadas sugestões que permitam a introdução de alterações que visam melhorar a
qualidade do ensino-aprendizagem.

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

 The active participation of students in the learning process is promoted through diverse practical activities in line with
the objectives of each course (e.g., visiting and/or interviewing health and social services, in particpluar those
attending older adults; presenting and discussing scientific articles and projects; collaborating in research
supervisioned by the teachers). The success and adequacy of these methodologies are analyzed through the Course’s
Quality Assurance system (SubGQ_UC). The results from this analysis are a matter of reflection by the responsible
faculty, students and the directive board of the study program. Whenever justified, improvement plans are proposed or
suggestions are made to allow the introduction of changes aimed at improving the quality of teaching and learning.

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

 No Subsistema para a Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares (SubGQ_UC), os estudantes preenchem
inquéritos pedagógicos no final do semestre sobre as UCs, que incluem questões sobre o volume de trabalho/tempo
exigido para obter aprovação à UC e que estimem o número de ECTS que associam ao trabalho. Assim, os docentes
podem ajustar as atividades para adequar o volume de trabalho e o número de ECTS, e implementar estratégias de
melhoria. As UCs deste curso têm em geral 6ECTS, com o Seminário de Investigação em Gerontologia com 12ECTS.
Nos quatro anos de funcionamento do curso verificou-se aproximação entre os ECTS e a carga média de trabalho
avaliada pelos estudantes. Nas UCs com 6 ECTS: no ano letivo 2017/18, os valores avaliados pelos estudantes
variaram entre 3,55 e 4,41; e em 2020/21 variaram entre 4,38 e 5,54. No SIG (12 ECTS), os valores variaram entre 5,83
em 2017/18 e 6,48 em 2020/21. O ajustamento está a ter os efeitos desejados em SIG continuamos a implementar
medidas.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 In the Subsystem for Quality Assurance of Course Units (SubGQ_UC), students complete pedagogical surveys at the

end of the semester about the UCs, which include questions about the workload/time required to pass the UC and
estimate the number of ECTS that they associate with work. Thus, teachers can adjust activities to suit the workload
and number of ECTS, and implement improvement strategies. The UC of this course generally have 6ECTS, with the
Seminar on Research in Gerontology with 12ECTS. In the four years of operation of the course, there was an
approximation between the ECTS and the average workload assessed by the students. In UCs with 6 ECTS: in the
2017/18 academic year, the values assessed by students ranged between 3.55 and 4.41; and in 2020/21 they ranged
between 4.38 and 5.54. In the SIG (12 ECTS), the values ranged between 5.83 in 2017/18 and 6.48 in 2020/21. The
adjustment is having the desired effects in SIG we continue to implement measures. 

 

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

 Os inquéritos pedagógicos preenchidos pelos estudantes no âmbito do SubGQ_UC (Subsistema para a Garantia da
Qualidade das UC) incluem questões sobre a adequação dos métodos de avaliação e o cumprimento da informação
facultada pelos docentes aos estudantes no início de cada semestre letivo. Os docentes também avaliam se o método
de avaliação foi adequado ao tipo de ensino e aos objetivos da UC. Os docentes responsáveis devem refletir sobre a
relação entre os métodos de avaliação e o desempenho dos estudantes na UC. O Diretor de Curso deverá refletir, em
conjunto com a comissão de curso, sobre o desempenho global nas várias UC e quais os fatores que parecem emergir
como determinantes para esse desempenho. Todos estes agentes, individualmente ou em conjunto, fornecem
indicadores sobre a adequação entre as metodologias de avaliação e os objetivos de apredizagem e simultaneamente
deverão contribuir para a implementação de medidas que potenciem e garantam essa boa adequação.
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2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Pedagogical surveys completed by students under the Courses’ Quality Assurance System include questions on the
adequacy of assessment methods and compliance with information provided by faculty to students, at the beginning
of each semester. Faculty are also asked to evaluate whether the assessment method was appropriate to the type of
teaching and objectives of the course. The responsible for the course should reflect on the relationship between
assessment methods and student’s performance. The responsible for the study programme should reflect, together
with the study programme’s committee, on the overall performance in the various courses and which factors seem to
emerge as determinants for this performance. All of these stakeholders, individually or jointly, provide indicators on
the appropriateness between the assessment methodologies and the learning objectives, and should simultaneously
contribute to the implementation of measures to enhance and ensure such good suitability.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 -

2.4 Observations.
 -

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.
 Liliana Xavier Marques de Sousa (diretora)

 Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Madeira Almeida de Sousa Gomes (subdiretora)
 

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

Ana Isabel Barreto Furtado
Franco de Albuquerque
Veloso

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências e Tecnologia da
Comunicação 100.00 Ficha

submetida

Daniela Maria Pias de
Figueiredo

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências da Saúde 100.00 Ficha
submetida

Aníbal Rui de Carvalho
Antunes da Neves

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Didáctica 100.00 Ficha
submetida

Gonçalo Alves de Sousa
Santinha

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Sociais 100.00 Ficha
submetida

João Paulo de Almeida
Tavares

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Programa Doutoral em Gerontologia
e Geriatria, Especialização em
Geriatria - UA/UP

100.00 Ficha
submetida

José Ignacio Guinaldo Martin
Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ramo de Conhecimento em
Ciências Biomédicas 100.00 Ficha

submetida

Liliana Xavier Marques de
Sousa

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha
submetida

Margarida de Melo Cerqueira
Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Ciências da Saúde 100.00 Ficha
submetida

Maria Cristina Nascimento
Rodrigues Madeira Almeida
Sousa Gomes

Professor
Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ramo de Sociologia, especialidade
de Demografia 100.00 Ficha

submetida

Maria da Piedade Moreira
Brandão

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Ciências da Saúde 100.00 Ficha
submetida

Óscar Manuel Soares Ribeiro Professor
Auxiliar ou

Doutor Ramo de Conhecimento em
Ciências Biomédicas

100.00 Ficha
submetida

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/be2ae299-6479-49aa-14c3-618e2aff5379
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/26ef3ce5-7c8d-6590-9237-618e2a351fc4
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/7debdbfc-1f93-9dae-eaab-618e2adae967
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/c8f2b83b-a27e-be64-0e5e-618e2acf0247
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/16d858df-4ad4-2b97-fc11-618e2a0993d0
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/62d641e4-8d01-6324-210f-618e2af3ce78
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/c7e1d4f2-a924-cec1-55c0-618e2a468703
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/100fc4fb-4696-4a41-35a7-618e2a1a6b6f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/922fe7c3-74f2-6f5e-8a79-618e2a125c63
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/c3c72cc4-29bc-818c-a30b-618e2abad186
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/45f67f66-7588-0074-4409-618e2a1471c9
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equivalente

Teresa Cláudia Magalhães
Franqueira Baptista

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Ricerca in Disegno Industriale e
Comunicazione Multimediale XXI
Ciclo

100.00 Ficha
submetida

     1200  

<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.
 12

3.4.1.2. Número total de ETI.
 12

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 12 100

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

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): 12 100

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

6 50 12

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

0 0 12

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*

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/annexId/64720d53-2264-bb0e-3b58-618e2a257606
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Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Career teaching staff of the study programme with a link to the
institution for over 3 years

12 100 12

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 12

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

A UA tem uma organização com estrutura matricial de governação central, que inclui várias valências (académicas,
sociais, de investigação) de apoio ao presente ciclo de estudos, realizadas por serviços comuns, centrais (Serviços
Gestão Académica). O DEP tem10 funcionários técnicos, administrativos e de gestão (TAG) afetos à lecionação dos
seus ciclos de estudos, apoiando o ensino nas suas múltiplas vertentes. Estes 10 TAG correspondem às seguintes
categorias: 1 assessor de unidade orgânica, 5 técnicos superiores, 1 gestor de ciência e tecnologia, 2 assistentes
técnicos e 1 assistente operacional. Sobre a modalidade de contrato, 9 têm contrato de trabalho por tempo
indeterminado e 1 tem contrato de trabalho a termo resolutivo incerto. Toda a equipa de Técnicos Administrativos e de
Gestão se encontra em regime de tempo integral.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The UA has an organization with a matrix structure of central governance, which includes several areas (academic,
social, research) in support of this cycle of studies, carried out by common, central services (Academic Management
Services). The DEP has 10 technical, administrative and management staff (TAG) assigned to the teaching of its study
cycles, supporting teaching in its multiple aspects. These 10 TAGs correspond to the following categories: 1 organic
unit advisor, 5 senior technicians, 1 science and technology manager, 2 technical assistants and 1 operational
assistant. Regarding the type of contract, 9 have an employment contract for an indefinite period and 1 has an
employment contract for an uncertain term. The entire team of Administrative and Management Technicians is on a
full-time basis.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O DEP tem 10 funcionários técnicos, administrativos e de gestão (TAG) com as seguintes habilitações académicas: 2
doutores, 2 mestres, 3 licenciados e 3 sem habilitação superior. A UA tem tido uma crescente preocupação com a
formação continua do pessoal não docente, identificando necessidades de formação e promovendo a frequência de
ações que contribuam para um maior conhecimento e a sua atualização frequente.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The DEP has 10 technical, administrative and management employees (TAG) with the following academic
qualifications: 2 doctors, 2 masters, 3 graduates and 3 without higher education. The UA has had a growing concern
with the continuous training of non-teaching staff, identifying training needs and promoting the frequency of actions
that contribute to greater knowledge and their frequent updating.

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. 
22

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 77.3
Feminino / Female 22.7

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.
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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 10
2º ano curricular 12
 22

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 30 30 30
N.º de candidatos / No. of candidates 23 16 16
N.º de colocados / No. of accepted candidates 20 15 15
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 17 14 10
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 11.4 12 11.4

Nota média de entrada / Average entrance mark 13.8 13.1 13.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os estudantes no MGA incluem sobretudo portugueses residentes em Aveiro, mas também provenientes de Braga,
Porto, Santarém, Coimbra e Castelo Branco. E uma percentagem de estudantes provenientes do Brasil: 2017/18 – 30%;
2018-19 – 52%; 2019/20 – 39,29%; 2020/21 – 22, 73%. Em geral, os estudantes portugueses são recém-licenciados de
várias áreas que decidem continuar os seus estudos no âmbito da Gerontologia. Os estudantes provenientes do Brasil
são por normal profissionais, com vários anos de experiência, que querem aceder a uma formação especializada em
Gerontologia. 

 Os estudantes no MGA apresentam diversas formações de base, o que se coaduna com os objetivos deste curso,
nomeadamente abranger um leque de diferentes formações de base que na prática virão a trabalhar em equipa. Assim,
as formações de base com mais estudantes são a psicologia e a educação social; seguem-se enfermagem, fisioterapia
e terapia da fala; e também gerontologia, e serviço social.

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Students at MGA include mainly Portuguese residents in Aveiro, but also from Braga, Porto, Santarém, Coimbra and
Castelo Branco. And a percentage of students from Brazil: 2017/18 – 30%; 2018-19 – 52%; 2019/20 – 39.29%; 2020/21 -
22, 73%. In general, Portuguese students are recent graduates from various fields who decide to continue their studies
in the field of Gerontology. Students from Brazil are usually professionals, with several years of experience, who want
to access specialized training in Gerontology. Students at MGA have different basic training, which is consistent with
the objectives of this course, namely to cover a range of different basic training that in practice will come to work as a
team. Thus, the basic formations with more students are psychology and social education; nursing, physiotherapy and
speech therapy follow; and also, gerontology, and social work.

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

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
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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). 

Not applicable.

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

Os dados referem-se ás quatro edições do curso existentes até ao momento: 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21.
 A taxa de aprovação de avaliados é quase sempre de 100% em todas as edições e UCs/ACs. Apenas ocorreram taxas

abaixo de 100% em: 2017/18, Gerontotecnologia/CTC (71,43%); Demografia, Políticas Públicas e Epidemiologia/CS
(85,71%); 2018/19, Metodologias de Investigação em Gerontologia/GER (90%); 2019/20, Envelhecimento, Família e
Cuidados Informais/PSI (85,71%). As taxas de não aprovação de avaliados são muito reduzidas. Sublinhamos apenas
que em 2017/18, em duas UCs (Gerontotecnologia/CTC; Demografia, Políticas Públicas e Epidemiologia/CS) que não
são de GR, houve reuniões entre docentes e estudantes para que os conteúdos fossem mais adequados a um curso
de Gerontologia Aplicada.

 A taxa de aprovação dos inscritos é em geral inferior à taxa de aprovação dos avaliados; essencialmente há
estudantes que estão inscritos, mas que não frequentam o curso ou desistem ao longo do semestre. Apesar do
esforço para acompanhar os estudantes, alguns acabam mesmo por desistir. Assim, a taxa de aprovação dos inscritos
foi inferior a 100% nos seguintes anos letivos, UCs, ACs: 2017/18, Demografia, Políticas Públicas e Epidemiologia/CS
(75%); Organização e Gestão de Serviços Gerontológicos/GER (75%); Promoção e Intervenção em Envelhcimento
Ativo/GER (87,5%); Gerontotecnologia/CTC (62,5%); Metodologias de Investigação em Gerontologia/GER (55,56%);
Seminário de Investigação em Gerontologia/GER (77,8%); 2018/19, Gerontotecnologia/CTC (85,71%); Metodologias de
Investigação em Gerontologia/GER (55,56%); Seminário de Investigação em Gerontologia/GER (90,91%);2019/2020,
Demografia, Políticas Públicas e Epidemiologia/CS (58,33%); Envelhecimento e Sociedade/GER (58,33%);
Envelhecimento, Família e Cuidados Informais/PSI (50%); Promoção e Intervenção em Envelhcimento Ativo/GER
(58,33%); Design Social em Gerontologia/DS (87,5%); Metodologias de Investigação em Gerontologia/GER (75 %);
Seminário de Investigação em Gerontologia/GER (85,71%). No ano letivo 2020/21 a taxa de aprovação dos inscritos foi
de 100% para todas as UCs. Essencialmente, o que se denota é que a taxa de aprovação dos inscritos diminui no 2º
sem do 1º ano do curso, quando provavelmente os estudantes podem sentir dificuldades em gerir o trabalho e o
estudo. E no ano letivo 2019/20, provavelmente a pandemia pode ter dificultado.

 O sucesso escolar neste ciclo de estudos pode ser considerado muito elevado. E, face aos dados, considera-se que as
taxas de sucesso escolar para as UC das diversas ACs são elevadas e nenhum caso emerge como sendo
problemático. 

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

The data refer to the four editions of the course so far: 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21. The approvation rate of
students evaluated is almost always 100% in all editions and UCs/ACs. Only rates below 100% occurred in: 2017/18,
Gerontotechnology/CTC (71.43%); Demography, Public Policy and Epidemiology/CS (85.71%); 2018/19, Research
Methodologies in Gerontology/GER (90%); 2019/20, Aging, Family and Informal Care/PSI (85.71%). We only emphasize
that in 2017/18, in two CUs (Gerontotechnology/CTC; Demography, Public Policy and Epidemiology/CS) that are not
from GR, there were meetings between teachers and students so that the contents were more suitable for a course in
Applied Gerontology. 

 Applicants' approval rate is generally lower than the rate of the evaluated students; essentially there are students who
are enrolled but who do not attend the course or drop out during the semester. Despite the effort to keep up with the
students, some end up giving up. Thus, the approval rate of applicants was less than 100% in the following academic
years, UCs, ACs: 2017/18, Demography, Public Policy and Epidemiology/CS (75%); Organization and Management of
Gerontological Services/GER (75%); Promotion and Intervention in Active Aging/GER (87.5%); Gerontotechnology/CTC
(62.5%); Research Methodologies in Gerontology/GER (55.56%); Seminar on Research in Gerontology/GER (77.8%);
2018/19, Gerontotechnology/CTC (85.71%); Research Methodologies in Gerontology/GER (55.56%); Seminar on
Research in Gerontology/GER (90.91%); 2019/2020, Demography, Public Policy and Epidemiology/CS (58.33%); Aging
and Society/GER (58.33%); Aging, Family and Informal Care/PSI (50%); Promotion and Intervention in Active
Aging/GER (58.33%); Social Design in Gerontology/DS (87.5%); Research Methodologies in Gerontology/GER (75%);
Seminar on Research in Gerontology/GER (85.71%). In the 2020/21 academic year, the approval rate of applicants was
100% for all UCs. Essentially, what is denoted is that the approval rate of students decreases in the 2nd semester of
the 1st year of the course, when it is likely that students may experience difficulties in managing work and study. And
in the 2019/20 school year, the pandemic may have made it difficult. Academic success in this cycle of studies can be
considered very high. And, given the data, it is considered that the success rates for the UCs of the different ACs are
high and no case emerges as being problematic.

 

6.1.4. Empregabilidade.
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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). 

Dado o curso de Mestrado em Gerontologia Aplicada ser recente não há dados disponíveis relativamente à sua
empregabilidade. No site Estatísticas da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) apenas se encontram referidos os dois estudantes que concluíram o curso no
período temporal 2015-2019. Trata-se de uma abordagem geral que não retrata o que aconteceu neste Mestrado que
arrancou no ano letivo de 2017-2018. Também a informação que consta no infocursos (http://infocursos.mec.pt/) não
acrescenta muito relativamente aos dados de caracterização que constam deste relatório. Face à falta de informação
quanto à empregabilidade a direção do curso e a equipa que prepara este guião contactou todos os diplomados e
conseguiu apurar que: i) três estão com bolsa FCT de Doutoramento; ii) quatro estão empregados em área relacionada
com a gerontologia; iii) dois empregados fora da área de gerontologia; iv) três desempregados.

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). 

As the Master's Degree in Applied Gerontology is recent, there is no data available regarding its employability. On the
Statistics website of the General Directorate of Education and Science Statistics (http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/)
only the two students who completed the course in the 2015-2019 period are mentioned. This is a general approach
that does not portray what happened in this Master's which started in the 2017-2018 school year. The information
contained in infocursos (http://infocursos.mec.pt/) does not add much to the characterization data contained in this
report. Due to the lack of information regarding employability, the direction of the course and the team that prepares
this guide contacted all the graduates and managed to find out that: i) three have an FCT PhD scholarship; ii) four are
employed in an area related to gerontology; iii) two employees outside the gerontology area; iv) three unemployed .

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Ainda há poucos diplomados, e esse aspeto é abordado na análise SWOT. Assim, a reflexão sobre a empregabilidade é
condicionada. Contudo, podemos indicar que o curso parece poder direcionar os diplomados tanto para a continuação
de estudos a nível de doutoramento, quanto para a prática profissional. Ou seja, alguns diplomados do MGA estão
com bolsa FCT de doutoramento, o que suporta a qualidade e pertinência desta formação. Outros estão empregados
em área relacionada com a gerontologia (indicando a necessidade de profissionais com esta formação), mas também
há empregados noutras áreas e uma desempregada.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
There are still few graduates, and this aspect is addressed in the SWOT analysis. Thus, the reflection on employability
is conditioned. However, we can indicate that the course seems to be able to direct graduates both to the continuation
of studies at the doctoral level and to professional practice. In other words, some MGA graduates have a FCT PhD
scholarship, which supports the quality and relevance of this training. Others are employed in an area related to
gerontology (indicating the need for professionals with this training), but there are also employees in other areas and
one unemployed person.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de
Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

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

Observações / Observations

Centro de
Investigação em
Tecnologias e
Serviços de Saúde
(CINTESIS/RISE
Laboratório
Associado) / Center
for Health
Technology and
Services Research
(CINTESIS/RISE
Assocaited
Laboratory)

Muito Bom /
Very Good

Faculdade
de Medicina
da
Universidade
do Porto
(FMUP-UP)/
Faculty of
Medicine of
University of
Porto

7

O CINTESIS tem como principal instituição de acolhimento a Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto, mas as suas estruturas de gestão e
investigação são descentralizadas, envolvendo um polo na Universidade de
Aveiro (CINTESIS.UA). Alguns docentes afetos ao Mestrado em
Gerontologia Aplicada são investigadores integrados do CINTESIS.UA, no
grupo AgeingCluster. O CINTESIS está presentemente incorporado na Rede
de Investigação em Saúde RISE - Laboratório Associado. The Faculty of
Medicine of University of Porto is the host institution of CINTESIS, however it
has a decentralized structure with a research pole at the University of Aveiro
(CINTESIS.UA). Several faculty members of the MSc in Applied Gerontology
are integrated researchers of CINTESIS.UA, in the research line/group
Ageing Cluster. CINTESIS is now integrated in the Health Research Network
- RISE Associate Laboratory.

Centro de
Investigação em
Didática e
Tecnologia na

Bom / Good Universidade
de Aveiro /
University of
Aveiro

1 Este centro da área da educação inclui como objetivo o desenvolvimento e
bem-estar de crianças, jovens e adultos (em particular, os mais vulneráveis),
das suas famílias e cuidadores. / This center in the field of education,
includes the objetive of promoting the development and well-being of
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Formação de
Formadores
(CIDTFF) /
Research Centre
for Didatics and
Technology in
Teacher Education
(CIDTFF)

children, young people and adults (in particular the most vulnerable), their
families and caregivers.

Unidade de
Investigação em
Governança,
Competitividade e
Políticas Públicas
(GOVCOPP) /
Governance,
Competitiveness
and Public Policies
(GOVCOPP)

Muito Bom /
Very Good

Universidade
de Aveiro /
University of
Aveiro

2

A missão deste centro é produzir Investigação e conhecimento que
contribuam para boas práticas na governação em contextos territoriais
específicos. O envelhecimento enquanto tendência predominante da
evolução populacional constitui uma dimensão transversal às várias áreas
setoriais e um desafio para a atuação política a diferentes níveis. /The
mission of this research unit is to produce research and knowledge that
contributes to good governance practices in specific territorial contexts.
Ageing as a predominant trend in population evolution is a dimension that
cuts across the various sectoral areas and constitutes a challenge for
political action at different levels.

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.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b
 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. 

Para além das vertentes pedagógica, de investigação e administrativa da sua atividade, os docentes deste CE têm
investido na ligação à comunidade, contribuindo de forma significativa para a integração em contextos aplicados das
atividades científicas desenvolvidas (cerca de 500 mil euros envolvidos). Destacam-se:

 - Desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, resultantes de trabalho interdisciplinar envolvendo as áreas da
gerontologia, design, que visam favorecer a transformação do conhecimento gerado pela investigação básica em
soluções tecnológicas inovadoras que suportem o envelhecimento ativo e bem-estar.

 - Participação em ordens profissionais (designamente ordem dos psicólogos portugueses, na especialidade avançada
de psicogerontologia).

 - Consultadoria em diversos projetos e iniciativas da comunidade.
 - Membros de comissões científicas nacionais e internacionais de diversos eventos na área da gerontologia.

 - Diversas ações de formação, workshops e webinars para diversas comunidades de pessoas idosas e profissionais.
 - Colaboração nos programas pedagógicos desenvolvidos pela Universidade de Aveiro (tais como, a Semana Aberta

da Ciência e da Tecnologia, Academia de Verão).
 - Organização ou colaboração em atividades de cooperação e transferência de conhecimentos na comunidade do

concelho de Aveiro (ex: Projeto UA.Cuida).
 - Editores ou co-editores de special issues em revistas internacionais no âmbito do envelhecimento e gerontologia.

 - Membro e colaboração no PCI (Parque da Ciência e Inovação, UA).
 

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 addition to the pedagogical, research and administrative aspects of their activity, the professors of this CS have
invested in connection with the community, contributing significantly to the integration of the scientific activities
carried out in applied contexts (around 500 thousands euros). Highlights: 

 - Development of technological tools, resulting from interdisciplinary work involving the areas of gerontology and
design, which aim to promote the transformation of knowledge generated by basic research into innovative
technological solutions that support active aging and well-being. 

 - Participation in professional orders (namely the Boarder of Portuguese psychologists, in the advanced specialty of
psychogerontology).

 - Consultancy on various projects and community initiatives. 
 - Members of national and international scientific committees of various events in the field of gerontology. 

 - Several training actions, workshops and webinars for different communities of elderly people and professionals. 
 - Collaboration in the pedagogical programs developed by the University of Aveiro (such as the Open Week of Science

and Technology, Summer Academy). 
 - Organization or collaboration in cooperation activities and knowledge transfer in the community of the municipality of

Aveiro (ex: UA.Cuida Project). 
 - Guest editors or co-editors of special issues in international journals in the field of aging and gerontology. -

Membership and collaboration at PCI (Parque da Ciência e Inovação, UA). 
 

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. 

Entre 2017 e 2021, os membros do CE participaram em cerca de 15 projetos de investigação e intervenção (em geral
multidisciplinares) no âmbito da gerontologia, enquanto PIs, co-PIs ou membros de equipa. As entidades

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b
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financiadoras incluem a FCT, Horizon 2020, SOE, Cost Action, Fundação Calouste Gulbenkian. O montante de
financiamento ultrapassou os dois milhões de euros. Os projetos: SEDUCE 2.0, POCI-01-0145-FEDER-031696;
Grampcity, PTDC/GES-TRA/32121/2017; MOAI LABS, SOE4/P1/E1078; ConectAR, EXPL/SAL-SER/0439/2021; Together
we Stand, POCI-01-0145-FEDER-030228; SHAPES, Horizonte 2020; Body and Brain, POCI-01-0145-FEDER-031808;
EVBREST Cost Action, CA 17117; P_RIDE, POCI-01-0145-FEDER-016868; Saúde 2040: Necessidade de Médicos e
Enfermeiros até 2040, FCG; +TV4e, PTDC/IVC-COM/3206/2014; The Hypotensive effects of home-based isometric
handgrip, R.030646, POCI, FCT; Gamers4Nature, POCI-01-0145-FEDER-031047; iPET, Projetos de I&DT Empresas,
39880; TO2, CENTRO-01-02B7-FEDER-067313.

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. 

-Between 2017 and 2021, CS members participated or still participate in around 15 research and intervention projects
(generally multidisciplinary) in the field of gerontology, as PIs, co-PIs or team members. Funding entities include FCT,
Horizon 2020, SOE, Cost Action, Calouste Gulbenkian Foundation. The global amount of funding exceeded two million
euros. The projects are: SEDUCE 2.0, POCI-01-0145-FEDER-031696; Grampcity, PTDC/GES-TRA/32121/2017; MOAI
LABS, SOE4/P1/E1078; ConectAR, EXPL/SAL-SER/0439/2021; Together we Stand, POCI-01-0145-FEDER-030228;
SHAPES, Horizonte 2020; Body and Brain, POCI-01-0145-FEDER-031808; EVBREST Cost Action, CA 17117; P_RIDE,
POCI-01-0145-FEDER-016868; Saúde 2040: Necessidade de Médicos e Enfermeiros até 2040, FCG; +TV4e, PTDC/IVC-
COM/3206/2014; The Hypotensive effects of home-based isometric handgrip, R.030646, POCI, FCT; Gamers4Nature,
POCI-01-0145-FEDER-031047; iPET, Projetos de I&DT Empresas, 39880; TO2, CENTRO-01-02B7-FEDER-067313.

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 22.7
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) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 7.1
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 2

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). 
Os docentes estão envolvidos em redes internacionais de ensino, em alguns casos redes que ligam ensino e
investigação. Destaca-se: Age Care Technologies (ACT); EuroHPU-European Health Promoting Universities; Programa
Erasmus+ (Universidade das Ilhas Baleares). Vários docentes têm colaboração internacionais de ensino, tais:
Universidade Autónoma de Aguascalientes, México; Universidade de São Salvador da Baía, Brasil.

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

Faculty members are involved in international education networks, in some cases networks linking teaching and
research. Highlights: Age Care Technologies (ACT); EuroHPU-European Health Promoting Universities; Erasmus+
Program (University of the Balearic Islands). Several professors have international teaching collaborations, such as:
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mexico; University of São Salvador da Bahia, Brazil.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Como o quadro em 6.3.1. revela a mobilidade docente e discente no MGA é reduzida. A mobilidade de estudantes (out)

é reduzida, pois ainda não existem protocolos/programas suficientes no âmbito da gerontologia. Além disso, o curso
vai na 4ª edição, e as duas edições mais recentes decorreram em período pandémico. A mobilidade de docentes out
também é baixa, apesar da participação em várias redes. Os docentes sentem dificuldade em conciliar as diversas
tarefas (docência, investigação, gestão e transferência do conhecimento), com atividades de mobilidade. Além disso,
nos últimos tempos com a pandemia foi complicado esse envolvimento. A mobilidade de docentes in também é
diminuta, pelos mesmo motivos: a pandemia, e a dificuldade em conciliar atividades de mobilidade com múltiplas
outras atividades.

 Estamos a desenvolver protocolos e envolver-nos em programas de mobilidade para facilitar a mobilidade docente e
discente, nomeadamente procurando encontrar locais de mobilidade que docentes e estudantes demonstrem
interesse.

 

6.4. Eventual additional information on results.
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Like the table in 6.3.1. reveals, teachers and student’s mobility in the MGA is reduced. Student mobility (out) is
reduced, as there are still not enough protocols/programs in the field of gerontology. In addition, the course is in its 4th
edition, and the two last editions took place during a pandemic period. The mobility out of teachers is also low, despite
their participation in several networks. Teachers find it difficult to reconcile the different tasks (teaching, research,
management and transfer of knowledge) with mobility activities. Furthermore, in recent times with the pandemic, this
involvement has been complicated. The mobility of teachers in is also low, for the same reasons: the pandemic, and
the difficulty in reconciling mobility activities with multiple other activities. We are developing protocols and getting
involved in mobility programs to facilitate teacher and student mobility, namely by seeking to find mobility locations
where teachers and students show interest.

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_9269_2020_2021.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

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176a30fed7b/questionId/ad4e3eb0-67e7-ba57-8eb4-6169d9cf9409


12/23/21, 3:03 PM ACEF/2122/1600077 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a502a0b-43f9-b8df-41af-6169b83520e1&formId=cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176… 15/30

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 tem vasta experiência de docência, investigação, publicação e de orientação em áreas fundamentais
do curso.
- A perspetiva multidisciplinar do curso, facilitada pelo envolvimento de docentes de várias áreas científicas.

 - As parceiras com instituições locais de apoio à comunidade, especialmente a pessoas idosas, que permitiu realizar
aulas nesses espaços, fazer visitar e realizar projetos (no âmbito de UCs, ou por iniciativa dos estudantes), facilitando
aos estudantes aplicar e aprofundar conhecimentos.

 - As parcerias internacionais que permitem aos estudantes acesso a seminários e webinars e melhor apreciação de
aspetos culturais e contextuais do envelhecimento e de investigação em gerontologia. 

 - A biblioteca e todo o apoio que oferece em termos de materiais e pesquisa.
 - A possibilidade de realização de percursos de formação individualizados (apesar da inexistência de ramos ou

percursos de formação), pela inclusão de UCs optativas em áreas inovadoras.
 - O envolvimento de estudantes com diferentes formações prévias, e mesmo com diferentes níveis de experiência

profissional, que facilita o trabalho multidisciplinar em gerontologia. 
 - Boa atração de estudantes internacionais.

 - A qualidade e quantidade de espaços, recursos e serviços disponíveis na UA.
 - A existência de um Programa Doutoral em Gerontologia e Geriatria (parceria UA/UP-ICBAS), que pode servir de

estímulos para os estudantes continuarem o percurso académico ligando o MGA ao PDGG.
 - A estrutura matricial da UA e a natureza interdepartamental da lecionação do curso permite aos estudantes acesso a

diversidade de contextos e áreas científicas.
 - Os docentes têm forte investimento na investigação, elevada produção científica e excelente rede de colaborações

nacionais e internacionais, que potenciam o desenvolvimento de investigação de excelência, com importantes
benefícios para a docência.

 - Disponibilidade dos docentes no apoio aos estudantes e excelente comunicação docentes/discentes, sendo as
opiniões e sugestões dos estudantes consideradas nas decisões e medidas institucionais.

 - O MGA funciona em estreita articulação com a investigação, envolvendo ativamente os estudantes. Destacam-se
dissertações que resultam em publicações nacionais e internacionais e em comunicações em congressos.

 

8.1.1. Strengths 
- The faculty has extensive experience in teaching, researching, publishing and supervision on key course areas.

 - The multidisciplinary perspective of this cycle of studies, facilitated by the involvement of teachers from various
scientific areas.

 - The partnerships with local institutions that support the community, particularly for oldest ones, which allowed
classes to be held in these spaces, made visits and carried out projects (in the context of courses, or on the initiative
of students), making it easier for students to apply and deepen their knowledge.

 - The international partnerships that allow students access to seminars and webinars and better appreciation of
cultural and contextual aspects of aging and research in gerontology. 

 - The library and the support it offer in terms of materials and research.
 - The possibility of carrying out individualized training paths (despite the inexistence of specializations within the

course), through the inclusion of optional syllabus in innovative areas. 
 - The involvement of students with different backgrounds, and even different levels of professional experience, which

facilitates multidisciplinary perspectives and work in gerontology.
 - Good attraction of international students. 
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- The quality and quantity of spaces, resources and services available at the UA. 
- The existence of a Doctoral Program in Gerontology and Geriatrics (partnership UA/UP-ICBAS), which can serve as
stimuli for students to continue their academic path linking the MGA to the PDGG.
- The matrix structure of the UA and the interdepartmental nature of the syllabus allows students access to a diversity
of contexts and scientific areas.
- The teachers have a strong investment in research, high scientific production and an excellent network of national
and international collaborations, which enhance the development of excellent research, with important benefits for
teaching.
- Availability of professors to support students and excellent communication between professors and students, with
students' opinions and suggestions being considered in institutional decisions and measures. 
- The MGA works closely with research, actively involving students. Dissertations that result in national and
international publications and communications at congresses stand out.

8.1.2. Pontos fracos 
1 A diversidade de formações prévias dos estudantes, por vezes cria assimetrias na facilidade/dificuldade no
acompanhamento e compreensão de temas específicos.
2 Os estudantes estrangeiros, sobretudo os recém-chegados a Portugal, apresentam alguma dificuldade de
enquadramento do formato do curso, devido à habituação com metodologias diferentes.
3 A ausência de formação em saúde da pessoa idosa, pois é um aspeto relevante em gerontologia aplicada quando se
trabalha em equipa multidisciplinar que por norma envolve profissionais de saúde, exigindo conhecimentos em saúde
para poder dialogar e tomar decisões.
4 A ausência de uma UC focada em intervenções com pessoas idosas.
5 O curso com três semestres não permite elaborar dissertação/projeto mais consolidados. 
6 A necessidade de ainda mais incentivo à comunicação em ciência pelos estudantes.
7 A relativamente baixa procura do curso.
8 A baixa mobilidade de docentes (in e out) e de estudantes (out).

8.1.2. Weaknesses 
1 The diversity of students' previous training, sometimes creates asymmetries in the ease/difficulty in monitoring and
understanding specific topics. 
2 Foreign students, especially newcomers to Portugal, have some difficulty in understanding the course format, due to
their habituation with other methodologies. 
3 The lack of training regarding old adult’s health, which is a relevant aspect in applied gerontology, in particular when
working in a multidisciplinary team that normally involves health professionals, requiring health knowledge to be able
to dialogue and make decisions. 
4 The absence of a syllabus focused on interventions with older adults. 
5 The three-semester course does not allow for a more consolidated dissertation/project. 
6 The need to further encourage communication in science by students. 
7 The relatively low demand for the course. 
8 The low mobility of teachers (in and out) and students (out).

8.1.3. Oportunidades 
- Contribuir para o reconhecimento social e político do envelhecimento como desafio societal, sobretudo em Portugal,
um dos países mais envelhecidos da Europa e do mundo.
-Contribuir para cuidados mais humanizados e centrados nas pessoas idosas.
- Formar mestres em Gerontologia Aplicada que podem assumir papel relevante na promoção do envelhecimento
saudável e ativo ao longo da vida. 
- Criar nos estudantes, com diferentes formações e experiências prévias, um core de conhecimentos e competências
em gerontologia, que facilitem o trabalho em equipa multidisciplinar.
- Oferecer uma formação que inclui áreas científicas fortes da UA que se têm aplicado à Gerontologia (exemplo:
design).
- Formar profissionais com perfil multidisciplinar que contribuam para o reconhecimento científico e profissional da
área.
- Contribuir para o desenvolvimento científico e profissional da área através da investigação e trabalho de projeto;
- A estrutura matricial da UA que promove a aproximação e a interdisciplinaridade, aliada à grande abertura por parte
dos outros departamentos e seus docentes/investigadores para a colaboração ao nível da docência e investigação.
Considera-se esta multidisciplinaridade essencial ao desenvolvimento da Gerontologia, uma área interdisciplinar. 
- Forte investimento institucional da UA em parcerias internacionais e na criação de condições de
acolhimento e integração, para além das colaborações, o que pode contribuir para a internacionalização do ciclo de
estudos e dos seus intervenientes (estudantes e docentes), contribuindo cada vez mais para a excelência da
formação.
- Potencial de crescimento significativo, dado tratar-se de um curso recente (em funcionamento desde 2017/18), com
um corpo docente dinâmico e de reconhecido mérito.
- A participação de vários docentes na UI CINTESIS/RISE, recentemente classificada como laboratório associado pela
FCT.

8.1.3. Opportunities 
- To contribute to the social and political recognition of aging as a societal challenge, especially in Portugal, one of the
oldest countries in Europe and the world. 
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- To contribute to more humanized and person-centered care. 
- To train masters in Applied Gerontology who can play a relevant role in promoting healthy and active aging
throughout life. 
- To create in students, with different backgrounds and previous experiences, a core of knowledge and skills in
gerontology, which facilitate the work in a multidisciplinary team. 
- To offer training that includes strong scientific areas of the UA that have been applied to Gerontology (example:
design).
- To train future professionals with a multidisciplinary profile that contribute to scientific and professional recognition
in the area. 
- To contribute to the scientific and professional development of the area through research and project work.
- The matrix structure of the UA that promotes approximation and interdisciplinarity, allied to the great openness on
the part of other departments and their professors/researchers for collaboration at the level of teaching and research.
This multidisciplinarity is considered essential to the development of Gerontology, an interdisciplinary area. 
- The strong institutional investment by the UA in international partnerships and in the creation of conditions for
reception and integration, in addition to collaborations, which can contribute to the internationalization of the study
cycle, and increasingly contributing to the excellence of training. 
- The potential for significant growth, as this is a recent course (in operation since 2017/18), with a dynamic faculty of
recognized merit. 
- The participation of several teachers in the RU CINTESIS/RISE, recently classified as an associated laboratory by the
FCT. 

8.1.4. Constrangimentos 
- Pouco reconhecimento da área de estudos, apesar do seu relevo social, que pode impedir potenciais estudantes de
escolher esta área.
- A imprevisibilidade e até as poucas políticas nacionais para o envelhecimento em Portugal.
- Atual conjuntura económico-financeira que poderá representar um obstáculo à captação de estudantes.
- Dificuldades financeiras resultantes das circunstâncias económicas do momento que têm limitado e penalizado a
frequência do mestrado pelos estudantes, situação particularmente sensível entre os estudantes estrangeiros do
Brasil.
- Dificuldade ainda existente de reconhecimento social da área da gerontologia, sobretudo no contexto Português. 
- Ainda pouca valorização, sobretudo remuneratória, da formação pós-graduada por muitas entidades empregadoras.
- As restrições orçamentais às instituições de ensino superior, que colocam dificuldades e limitações a diversos
níveis, nomeadamente: contratação de novos docentes, progressão na carreira dos docentes, e melhoria e
modernização dos espaços.

8.1.4. Threats 
- Little recognition of the field of studies, despite its social importance, which may prevent potential students from
choosing this field. 
- The unpredictability and even the few national policies for aging in Portugal. 
- Current economic and financial situation that could represent an obstacle to attracting students. 
- Financial difficulties resulting from the current economic circumstances that have limited and penalized students'
attendance at Master's courses, the situation is particularly sensitive among foreign students from Brazil.
- Difficulty still existing in the social recognition of the field of gerontology, especially in the Portuguese context. 
- There is still little appreciation, especially in terms of remuneration, of postgraduate training by many employers. 
- Budget restrictions on higher education institutions, which pose difficulties and limitations at various levels, namely:
hiring new teachers, career advancement of teachers, and improvement and modernization of spaces.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1 Criar mecanismos para facilitar o acompanhamento e compreensão de temas específicos por todos os estudantes.

 A coordenação do curso criou um espaço no horário do MGA, designado mentorias, para reunir com os estudantes
mensalmente, e sempre que seja pedido por qualquer elemento (docente, estudante ou TAG). Desta forma, vai-se
acompanhando e indicando medidas que respondam às necessidades.

 

8.2.1. Improvement measure 
1 To create mechanisms to facilitate the monitoring and understanding of specific topics by all students. The course
coordination created a space in the MGA schedule, called mentorships, to meet with students on a monthly basis, and
whenever requested by any element (professor, student or TAG). In this way, it is monitored and indicated measures
that respond to needs.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta; já está a decorrer no atual ano letivo.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High; is already taking place in the current school year.
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8.1.3. Indicadores de implementação 
Diminuição da referência às assimetrias pelos estudantes na avaliação das UCs e curso (SGQ).

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Decrease in the reference to asymmetries by students in the evaluation of CUs and course (SGQ).

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
2 Desenvolver melhores mecanismos para acolher os estudantes estrangeiros, sobretudo na sua adaptação ao
formato do curso e metodologias.

 A coordenação do curso criou um espaço no horário do MGA, designado mentorias, para reunir com os estudantes
mensalmente. Os estudantes internacionais são incentivados a participar. Nas mentorias são esclarecidas as dúvidas
e, quando necessário, procede-se ao encaminhamento para outros mecanismos na UA (designadamente o Programa
Buddy para estudantes internacionais).

8.2.1. Improvement measure 
2 To develop nest mechanisms to receive forigner students, in particular in their adaptation to different course format
and methods. 

 The course coordination created a space in the MGA schedule, called mentorships, to meet with students on a monthly
basis, and whenever requested. Foreigner students are adviced to be in this mentorship, where doubts are explained,
and referral to other of the UA mechanisms is facilitated (namely the Programa Buddy para Estudantes Internacionais).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta; já está a decorrer no atual ano letivo.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High; is already taking place in the current school year.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento da satisfação (e menos abandono) pelos estudantes internacionais.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
High satisfaction (and less drop-outs) by the international students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
3 Criar uma UC para formação dos estudantes ao nível da saúde da pessoa idosa.

 Na proposta de alteração deste ciclo de estudos inclui-se uma UC designada “Saúde da Pessoa Idosa”.
 

8.2.1. Improvement measure 
3 To create a syllabus for training students in terms of older adult’s health.

 In the proposal to change this cycle of studies, a syllabus called “Health in Older Adults” is included.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média; após a aprovação.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Average; after approval.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Melhor formação dos estudantes em termos de promoção da saúde e gestão da doença.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Better training of students in terms of health promotion and disease management.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
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4 Criar uma UC para formação dos estudantes em termos de intervenção gerontológica.
Na proposta de alteração deste ciclo de estudos inclui-se uma UC designada “Intervenção Gerontológica”.

8.2.1. Improvement measure 
4 To create a syllabus for training students in terms of gerontological intervention. 
The proposal to change this cycle of studies includes a syllabus called “Gerontological Intervention”.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média; após a aprovação.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Average; after approval.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Melhor formação dos estudantes em termos de intervenção em envelhecimento ativo e saudável. 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Better training of students in terms of intervention in active and healthy aging.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
5 Alargar o curso de 3 (90 ECTS) para 4 (120 ECTS) semestres.

 Alargar o curso um semestre para aprofundar a formação dos estudantes e permitir elaborar dissertação/projecto mais
aprofundados e consolidados.

 

8.2.1. Improvement measure 
5 Extend the course from 3 (90 ECTS) to 4 (120 ECTS) semesters. 

 Extending the course by one semester to deepen the training of students and allow the elaboration of a more in-depth
and consolidated dissertation/project. 

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média; após a aprovação.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Average; after approval.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Maior satisfação dos estudantes; mais possibilidades de comunicação em ciência pelos estudantes.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Greater student satisfaction; more possibilities for students to communicate in science.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
6 Envolver mais os estudantes em investigação e comunicação em ciência.

 O alargamento de curso por mais 1 semestre vai dar mais tempo para desenvolver a dissertação/projecto e ter
investigação mais profunda para divulgar. Além disso, planeamos criar o programa PiC_MGA, um programa de
iniciação à investigação, em que os estudantes integram as equipas de investigação dos docentes e veem essa
participação reconhecida no suplemento ao diploma.

 

8.2.1. Improvement measure 
6 Engage students more in research and science communication. 

 Extending the course for one more semester will give more time to develop the dissertation/project and have more in-
depth research to disseminate. In addition, we plan to create the PiC_MGA program, a research initiation program, in
which students are part of the research teams of the professors and see their participation recognized in the diploma
supplement. 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média; após a aprovação.
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8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Average; after approval.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Maior satisfação dos estudantes; melhor formação e prática de ciências; mais comunicações e artigos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Greater student satisfaction; better training and practice in science; more communications and articles.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
7 Aumentar a procura pelo curso.

 O curso pode aumentar o número de alunos, por isso vamos investir mais na divulgação do curso, sobretudo
considerando a elevada satisfação dos alunos que frequentaram o curso.

 

8.2.1. Improvement measure 
7 Increase searches for the course. 

 The course can increase the number of students, so we are going to invest more in promoting the course, especially
considering the high satisfaction of students who attended the course. 

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média; a iniciar em janeiro de 2022.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Average; starting in January 2022.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumentar o número de estudantes matriculados no MGA.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase the number of students enrolled in the MGA.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
8 Aumentar a mobilidade de docentes (in e out) e de estudantes (out).

 Aumentar os convénios, protocolos e programas de mobilidade docente e discente, divulga-los e incentivar a
participação.

8.2.1. Improvement measure 
8 Increase the mobility of teachers (in and out) and students (out).

 Increase agreements, protocols and programs for teachers and students mobility, publicize them and encourage
participation.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média; contudo, já estão a ser dinamizados diversos protocolos (por ex: Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad
de A Coruña, Universidade de Fortaleza, Brasil).

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium; however, several protocols are already being implemented (eg Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad
de A Coruña, University of Fortaleza, Brazil).

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumentar a mobilidade de docentes in e out; aumentar a mobilidade de estudantes out.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase the mobility of teachers in and out; increase student mobility out.
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
a)Alterar o curso de 3 (90 ECTS) para 4 semestres (120 ECTS); faz parte das recomendações do relatório preliminar da
A3Es; na experiência de funcionamento verifica-se que os estudantes raramente terminam nos 3 semestres; pretende-
se que dissertação/projeto possa ser mais aprofundado. Além disso, vai permitir a inclusão de 2 novas UCs, que se
enquadram nas propostas dos estudantes e reconhecidas pelos docentes do ciclo de estudos. Assim, a UC
dissertação/projeto passa de 30 ECTS para 48 (anual).

 b)Incluir uma UC de Intervenção Gerontológica (1º ano, 2º semestre), pois é relevante num Mestrado em Gerontologia
Aplicada existir uma UC focada em intervenção, que foi recomendado por estudantes e docentes; 

 c)Incluir uma UC de Saúde da Pessoa Idosa (1º ano, 2º semestre), outra necessidade identificada, pois existem aspetos
de promoção da saúde, prevenção da doença e gestão da doença relevantes. 

 d)A UC de Seminário de Investigação em Gerontologia passa para o 2º ano, 1º sem, mantendo 12 ECTS; inclui 45TP
para facilitar o acompanhamento dos estudantes enquanto turma.

 

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
a) Change the course from 3 (90 ECTS) to 4 semesters (120 ECTS); is part of the recommendations of the A3Es
preliminary report; in the operating experience it is found that students rarely finish in the 3 semesters; it is intended
that the dissertation/project can be further developed. In addition, it will allow the inclusion of 2 new CUs, which fit the
students' proposals and are recognized by the study cycle's professors. Thus, the CU dissertation/project goes from
30 ECTS to 48 (annual). 

 b) Include a Gerontological Intervention CU (1st year, 2nd semester), as it is relevant for a Masters in Applied
Gerontology to have a CU focused on intervention, which was recommended by students and teachers; 

 c) Include a Health in Older Adults CU (1st year, 2nd semester), another need identified, as there are relevant aspects of
health promotion, disease prevention and disease management. 

 d) The CU Research Seminar in Gerontology moves to the 2nd year, 1st semester, maintaining 12 ECTS; includes 45TP
to make it easier for students to follow up as a class. 

 

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

9.2. -

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 -

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 -

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

Gerontologia/Gerontology GR 90 0
Psicologia/Psychology PSIC 6 0
Ciências Sociais/Social Sciences CS 6 0
Gerontologia, Educação/ Gerontology, Education GR/EDU 6 0
Gerontologia/Ciências e Tecnologias da
Comunicação/ Design/ Psicologia/ Educação

GR/CTC/
DS/PSIC/ EDU 0 6

Qualquer Área Científica/Any Scientific area QAC 0 6
(6 Items)  108 12  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - - Ano 1, semestre 1

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 -
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9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1, semestre 1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Year 1, semester 1

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)

Envelhecimento e Sociedade/Ageing and Society GR Semestral/semiannual 162 TP - 45 6
Demografia, Políticas Públicas e Epidemiologia do
Envelhecimento/Demography, Public Policies and
Epidemiology

CS Semestral/semiannual 162 TP - 45 6

Promoção e Intervenção em Envelhecimento
Ativo/Promotion and Intervention in Active Ageing GR/EDU Semestral/Semiannual 162 TP - 45 6

Organização e Gestão de Serviços
Gerontológicos/Organization of Gerontological
Services

GR Semestral/Semiannual 162 TP - 45 6

Envelhecimento, Família e Cuidados
Informais/Ageing, Family and Informal Caregiving PSIC Semestral/Semiannual 162 TP - 45 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - - Ano 1, Semestre 2

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
-

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1, Semestre 2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Year 1, semester 2

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)

Opção I/Option I CTC/GR/DS/
PSIC/EDU Semestral/Semiannual 162 - 6

Opção Livre/Free Option QAC Semestral/Semiannual 162 - 6
Qualquer UC de 2º ciclo
da UA/any curricular unit
from the 2nd cycle at UA

Metodologias de Investigação em
Gerontologia/Research Methods in
Gerontology

GR semestral/semiannual 162 TP-45 6

Intervenção
Gerontológica/Gerontological
Intervention

GR Semestral/Semiannual 162 TP-45 6

Saúde da Pessoa Idosa/Health in
Older Adults GR Semestral/Semiannual 162 TP-45 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - - Ano 2, Semestre 1 e 2

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



12/23/21, 3:03 PM ACEF/2122/1600077 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a502a0b-43f9-b8df-41af-6169b83520e1&formId=cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176… 23/30

-

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
-

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 2, Semestre 1 e 2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Year 2, semester 1 e 2

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)

Seminário De Investigação em
Gerontologia/Research Seminar in
Gerontology

GR Semestral/Semiannual 324 TP-45 12

Dissertação/Projeto/Dissertation/Project GR Anual/Annual 1296 OT-40 48
(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Opção I - Ano 1, sem 2

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Option I

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1, sem 2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Year 1, semester 2

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)

Gerontotecnologia/Gerontotechnology CTC Semestral/semiannual 162 TP - 45 6
Demência e Cuidado Centrado na Pessoa/Dementia
and Person-Centered Care GR Semestral/semiannual 162 TP - 45 6

Design Social em Gerontologia/Social Design and
Gerontology DS Semestral/semiannual 162 TP - 45 6

Avaliação e Intervenção Psicológica com Adultos e
Idosos/Psychological assessement and intervention
with adults and older adults

PSIC Semestral/semiannual 162 TP - 45 6

Educação e Capacitação das Pessoas
Idosas/Education and empowerment of older adults EDU Semestral/semiannual 162 TP -45 6

(5 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Saúde na pessoa idosa

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Saúde na pessoa idosa



12/23/21, 3:03 PM ACEF/2122/1600077 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a502a0b-43f9-b8df-41af-6169b83520e1&formId=cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176… 24/30

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Health in Older Adults

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GR

9.4.1.3. Duração:
Semestral/semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
45 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

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):
João Paulo de Almeida Tavares (45TP)

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):
Conhecer as principais orientações para controlo da infeção associada aos cuidados de saúde.
Identificar os fatores que influenciam o envelhecimento saudável.
Conhecer as principais estratégias de promoção do envelhecimento saudável ao longo do ciclo de vida. 
Descrever as alterações fisiológicas associadas à idade.
Conhecer as principais patologias, estratégias de prevenção e respetivas apresentações atípicas da pessoa idosa.
Identificar as principais síndromes geriátricas e as intervenções para a sua gestão.
Conhecer os pressupostos e domínios da avaliação geriátrica global.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the main guidelines for the control of infection associated with healthcare.
Identify the factors that influence healthy ageing.
To understand the main strategies for promoting healthy ageing throughout the life cycle.
Describe the physiological changes associated with age.
To understand the main pathologies, preventive strategies and respective atypical presentations in older adults.
Identify the main geriatric syndromes and interventions for their management.
To understand the assumptions and domains of comprehensive geriatric assessment.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Princípios gerais da prevenção de infeções associados aos cuidados de saúde.
Fatores que influenciam o envelhecimento saudável. 
Estratégias para a promoção de um envelhecimento saudável ao longo do ciclo de vida.
Mudanças fisiológicas associadas à idade. 
Patologias mais frequentes, atividades preventivas e apresentações atípicas na pessoa idosa. 
Principais síndromes geriátricas (causas, consequências e intervenção).
Avaliação da pessoa idosa através da avaliação geriátrica global. 

9.4.5. Syllabus:
General principles of the prevention of healthcare-associated infections.
Factors influencing healthy ageing.
Strategies to promoting healthy ageing throughout the life cycle.
Age-related physiological changes.
Most frequent pathologies, preventive activities and atypical presentations in older adults.
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Main geriatric syndromes (causes, consequences and interventions).
Assessment older adults through comprehensive geriatric assessment.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objetivo é aprofundar os conhecimentos sobre a saúde da pessoa idosa, com base no referencial do envelhecimento
saudável da Organização Mundial de Saúde e as principais condições de saúde no processo de envelhecimento. Os
conteúdos incluem aspetos relativos à saúde das pessoas idosas, com destaque para as intervenções que previnem
as infeções associados aos cuidados de saúde, fatores e estratégias para otimizar o envelhecimento saudável ao
longo do ciclo de vida (promoção e prevenção), identificação de alterações do envelhecimento primário (alterações
associadas a idade) e secundário (principais patologias e síndrome geriátricas) e causas, consequências e
intervenções. Foca-se a avaliação geriátrica global como processo para identificar as necessidades das pessoas idosa
em saúde. À seleção dos conteúdos esteve subjacente as orientações da Organização Mundial de Saúde, pertinência,
rigor científico e adequação ao perfil de estudantes a formar no Mestrado em Gerontologia Aplicada.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objective is to deepen knowledge about the health of older persons, based on the healthy ageing framework of
World Health Organization and the main health conditions that may be present in the ageing process. The contents
include aspects related to the health of older persons, with emphasis on interventions that prevent healthcare-
associated infections, factors and strategies to optimize healthy ageing throughout the life cycle (promotion and
prevention perspective), identification of changes in primary (changes associated with age) and secondary ageing
(main geriatric pathologies and syndromes) and their causes, consequences, and interventions. Finally, it focuses on
comprehensive geriatric assessment as a process to identify the main health needs of older adults. Underlying the
selection of contents was the guidelines of the World Health Organization, the relevance, scientific rigor, and its
adequacy to the profile of students of the Master's Degree in Applied Gerontology.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de aprendizagem articula aulas teórico-práticas de metodologias ativas e interativas, com enfâse na
reflexão crítica. Para fundamentar as conceções estruturantes, infeções associadas aos cuidados de saúde, o
envelhecimento saudável, principais patologias e síndromes e a avaliação geriátrica global, adota-se uma abordagem
formativa, não meramente expositiva; assenta num modelo de problematização e promove a iniciativa, participação e
interação. As aulas procuram assumir um carácter dinâmico, integrando: 1) exposições sistematizadas de conteúdos e
análises críticas, baseadas em artigos científicos e casos clínicos; 2) trabalhos desenvolvidos pelos estudantes de
aprofundamento de alguns conteúdos programáticos na qual irão aplicar a prática informada na evidência. A
metodologia de ensino-aprendizagem conjuga a exposição participada com metodologias mais dinâmicas e ativas. A
avaliação é de tipo discreto, consistindo: 1) trabalho de grupo (50%) e 2) teste individual (50%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The learning process articulates theoretical-practical classes of active and interactive methodologies, with an
emphasis on critical reflection of the content. To support the structural concepts, healthcare-associated infections,
healthy ageing, the main pathologies and syndromes, and the global geriatric assessment, a formative approach is
adopted, but it is not merely expository; it is based on a problematization model and promotes initiative, participation,
and interaction. The theoretical-practical classes seek to assume a dynamic character, integrating: 1) systematized
presentations of content and critical analysis, based on scientific articles and clinical cases; 2) work developed by
students to deepen some syllabus in which they will apply practice informed in evidence. The teaching-learning
methodology combines participatory exposure with more dynamic and active methodologies. The assessment is of a
discrete type, consisting of 1) group work (50%) and 2) individual test (50%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta unidade curricular centra-se em desenvolver e aprofundar conhecimentos sobre os cuidados de saúde à pessoa
idosa ao longo do ciclo de vida. As metodologias ativas colocam o estudante no centro do processo de ensino-
aprendizagem, permitindo que este faça uma aprendizagem significativa dos conteúdos, promovendo a iniciativa,
participação e interação. O objetivo é também promover o conhecimento dos estudantes sobre áreas centrais da
saúde à pessoa idosa tendo por base o envelhecimento primário e secundário, e a avaliação geriátrica. Acresce ainda
que os estudantes devem familiarizar-se com as técnicas de pesquisa bibliográfica para que possam usar essa
ferramenta explorando a área na qual irão desenvolver o trabalho de grupo, incorporando deste modo, os princípios
da prática baseada na evidência. A avaliação procura, por um lado garantir os conhecimentos e, por outro permitir aos
estudantes explorar áreas de maior interesse referentes a saúde das pessoas idosas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit focuses on developing and deepening knowledge about healthcare for older adults throughout the
life cycle. Active methodologies place the student at the center of the teaching-learning process, allowing him to make
meaningful learning of the contents, promoting initiative, participation, and interaction. The objective is also to
promote students' knowledge about core areas of health for older persons, based on primary and secondary aging,
and geriatric assessment. Furthermore, students should familiarize themselves with bibliographic research techniques
so that they can use this tool by exploring the area in which they will develop group work, thus incorporating the
principles of evidence-based practice. The assessment seeks, on the one hand, to guarantee knowledge and, on the
other hand, to allow students to explore areas of greater interest related to the health of older adults.
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alves, M. (2018). Prevenção e controlo das infeções associadas aos cuidados de saúde: contributos para a tomada de
decisão da Enfermagem. Novas Edições Acadêmicas
Boltz, M., Capezuti, L., Fulmer, T. T., & Zwicker, D. (2020). Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice.
6th edition. Springer Publishing Company, LLC
Decade of healthy ageing: baseline report. Summary. Geneva: World Health Organization; 2021
Freitas, E., & Py, L. (2016). Tratado de Geriatria e Gerontologia (4ª ed.). Editora Guanabara
Michel, J.-P., Beattie, B. L., Martin, F. C., & Walston, J. (Eds.). (2017). Oxford Textbook of Geriatric Medicine. Oxford
University Press
Tavares, João. (2020). Cuidar de pessoas idosas: habilidades fundamentais. In M. Veríssimo, A. Mota, J. Malva (Eds).
Manual do cuidador - Envelhecimento ativo e saudável. Coimbra, Portugal: Coimbra University Press
Veríssimo, M. (2014). Geriatria fundamental – saber e prática. Lidel

Anexo II - Intervenção Gerontológica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Intervenção Gerontológica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Gerontological Intervention

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GR

9.4.1.3. Duração:
 Semestral/semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

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):
 Liliana Xavier Marques de Sousa (30 TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Oscar Manuel Soares Ribeiro (15 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer modelos, estratégicas e técnicas de intervenção em gerontologia, considerando o curso de vida,

englobando a promoção do envelhecimento saudável.
 Conhecer modelos, estratégicas e técnicas de intervenção em gerontologia, centradas na comunidade.

 Conhecer modelos, estratégicas e técnicas de intervenção em gerontologia, centradas na família.
 Conhecer modelos, estratégicas e técnicas de intervenção em gerontologia, centradas na pessoa idosa, em situações

de velhice saudável e velhice com patologia.
 Desenvolver competências de intervenção inter e multidisciplinar.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To understand models, strategies and techniques of gerontological intervention considering the life span, comprising

the promotion of the healthy ageing.
 To understand models, strategies and techniques of gerontological intervention centered in the community.

 To understand models, strategies and techniques of gerontological intervention centered in the family.
 To understand models, strategies and techniques of gerontological intervention centered in the old person, either
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healthy or facing pathology and/or dependency
To develop competencies of inter and multidisciplinary intervention towards the old person well-being.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Modelos de intervenção colaborativos. Princípios. Relação profissional-cliente: do interventor especialista, aos
clientes competentes e resilientes. Gestão de caso em gerontologia
Modelos, estratégicas e técnicas de intervenção: Aprendizagem ao longo da vida: Programas intergeracionais, literacia
em saúde; Intervenções baseadas na reminiscência; Terapia de validação; Programas psicoeducativos; Estimulação
cognitiva, multisensorial e motora, jardins terapêuticos; Terapia de orientação para a realidade; Terapia de
remotivação; Terapias baseadas em arte; Intervenção envolvendo animais; Intervenção psicossocial em fim de vida.

9.4.5. Syllabus:
Models of collaborative intervention. Principles. Building rapport (user-professional): from the expertise of the
professional, to the competent and resilient users. Case managers in gerontology. Models, strategies and techniques
of intervention: Lifelong learning, Intergenerational programs, and health literacy; Reminiscences based interventions;
Validation therapy; Psychoeducational programs; Cognitive, multisensorial and motor stimulation, therapeutic
gardens; Reality orientation therapy; Remotivation therapy; Therapies based on art; Intervention involving
animals/pets; psychosocial intervention in the end of life.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objetivo desta UC é dotar os estudantes conhecimento e competências sobre modelos, estratégicas e técnicas de
intervenção em gerontologia considerando o curso de vida, comunidade, a pessoa idosa com envelhecimento
saudável e patológico. Os conteúdos programáticos organizam-se para responder a esses objetivos: um módulo
introdutório, centrado nos princípios dos modelos de intervenção colaborativos, sobretudo na relação profissional-
cliente; seguido de outro módulo centrado em diversos modelos, estratégicas e técnicas de intervenção adequadas à
promoção do envelhecimento saudável.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of this learning unit is to endorse students’ knowledge and competencies on models, strategies and
techniques of intervention in gerontology, considering the life course, community, family and old persons with healthy
ageing, as well as old persons facing pathology and/or dependency. The contents are organized to address those
topics: an introductory centring the principles of intervention in collaborative models, emphasising the rapport
between user and professional; followed by a module centred in several models, strategies and techniques adequate
to promote healthy ageing.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O modelo de ensino harmoniza métodos diferenciados. Para fundamentar conceitos e modelos teóricos adopta-se
uma abordagem formativa, mas não é somente expositiva; assenta num modelo de problematização e promove a
iniciativa, participação e interação. As competências relativas a modelos, estratégicas e técnicas de intervenção serão
sobretudo abordados através de estudos de caso. A metodologia de ensino-aprendizagem conjuga a exposição
participada com metodologias mais dinâmicas e ativas. A lecionação é de natureza interativa, salientando-se as
atividades de reflexão, estudo de programas e de casos. A avaliação é de tipo discreto: i) trabalho de grupo de análise
de um modelo, estratégica e técnica de intervenção (35%); ii) trabalho de grupo centrado num estudo de caso (35%);
iii) teste final (30%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes harmonize different methods. To support new concepts and theoretical models, a formative approach is
adopted. However, classes are not merely expositive. Instead, it is provided a problematization and interactive
approach, promoting initiative, interaction and participation. The understaing and competencies on models, strategies
and techniques of intervention are mainly addressed throughout case studies. Teaching methods bring together
dynamic and active methods with more formative approaches, in order to promote interaction, throughout reflection,
intervention programs analysis and case studies. The evaluation method is discrete: i) group essay (writen and
presented) focusing the analysis of a model, strategy or tecnhique of intervention (35%); ii) group essay writen and
presented) focusing a case study (35%); final individual test (30%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta UC centra-se em dotar os estudantes de conhecimentos e competências sobre modelos, estratégicas e técnicas
de intervenção em gerontologia. Para fundamentar conhecimentos, modelos teóricos e perspetivas de intervenção
exige-se uma abordagem formativa integrada. As aulas asseguram a integração desses conhecimentos aplicados
através da análise crítica e discussão ativa de de programas de intervenção e estudos de caso. A avaliação procura,
por um lado garantir os conhecimentos e, por outro permitir aos estudantes explorar modelos, estratégicas e técnicas
de intervenção de maior interesse.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This learning unit is focused in endorsing students’ knowledge and competences on models, strategies and
techniques of intervention in gerontology. To support theoretical concepts, theorethical models and perspectives if
intervention an integrated formative approach is adopted. Lectures are planned to guarantee the integration of this
knowledge and competence, which are applied through critical analysis and active discussion of intervention



12/23/21, 3:03 PM ACEF/2122/1600077 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1a502a0b-43f9-b8df-41af-6169b83520e1&formId=cb007d49-88e6-628b-e2dc-6176… 28/30

programas and case studies. The evaluation aims: to guarantee knowledges; and to allow students to explore areas of
their interest, in terms of models, strategies and techniques of intervention.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Yanguas, J.; Leturia, F.; Leturia, M. & Uriarte, A. (1998). Intervención psicosocial en Gerontología: manual práctico. San
Bernardo, Madrid, España: Edición Cáritas Española.
Barbosa, A. Nolan, M; Sousa, L., Figueiredo, D. (2015) Supporting direct care workers in dementia care: effects of a
psycho-educational intervention, American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias, 30(2) 130-138. DOI:
10.1177/1533317514550331.
Oliveira, M. & Sousa, L. (2020). “VALIDA: A Validation Therapy-Training Program for Staff of a Residential Care
Facility”. The International Journal of Aging and Human Development. https://doi.org/10.1177/0091415020920003
Cummings, S. & Kropf, N. (2009). Handbook of Psychosocial Interventions with Older Adults Evidence-based
approaches. Routledge, ISBN 9780415481861.
Enquidanos, S. (2006). Evidence-Based Interventions for Community Dwelling Older Adults. Routledge, ISBN
9780789032843.

Anexo II - Dissertação/projeto

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dissertação/projeto

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Dissertation/Project

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GR

9.4.1.3. Duração:
 Anual/anual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 1296

9.4.1.5. Horas de contacto:
 40 - OT

9.4.1.6. ECTS:
 48

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):
 Liliana Xavier Marques de Sousa

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 José Ignacio Guinaldo Martin

 João Paulo de Almeida Tavares
 Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves

 Daniela Maria Pias de Figueiredo
 Maria Piedade Moreira Brandão

 Oscar Manuel Soares Ribeiro
 Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista

 Ana Isabel Barreto Furtado Franco de Albuquerque Veloso
 Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Madeira Almeida de Sousa Gomes

 Margarida Melo Cerqueira
 Gonçalo Alves de Sousa Santinha

 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Aplicar as competências desenvolvidas no ciclo de estudos num produto final de especialização, na forma de
dissertação ou projeto temático, com a metodologia apropriada para resolver um problema relevante em gerontologia.
Desenvolver e concretizar o plano de trabalho elaborado na UC Seminário de Investigação em Gerontologia.
Aprofundar os conhecimentos num tema específico em gerontologia, gerando dados relevantes, passíveis de
publicação em revista com revisão pelos pares e/ou de apresentação como comunicação oral ou poster em congresso
relevante.
Documentar com qualidade técnica e científica o trabalho específico desenvolvido, no formato de dissertação ou
relatório de projeto.
Apresentar e discutir a dissertação ou relatório de projeto.
Trabalhar de forma ética com outros (orientadores, pares, participantes/utentes).

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Apply the knowledge and skills developed throughout the study cycle in a final product that may be accomplished as
thematic dissertation or project, with an appropriate methodology to address a relevant problem in gerontology.
Develop and implement the work plan developed in the UC Investigation Seminar in Gerontology.
Deepen the knowledge about a specific topic in gerontology, generating data that are likely to be published in a peer-
reviewed journal, and/or a poster presentation or oral communication at a relevant conference.
Produce quality documentation about the developed work being it in the form of dissertation or project report.
Present and discuss the dissertation or the project report.
To work ethically with others (supervisors, peers, participants/users).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Esta UC compreende conteúdos programáticos gerais e específicos. Os gerais incidem em desenhar e implementar
um estudo de dissertação ou um projeto, incluindo: estado da arte, objetivos, metodologia, discussão dos resultados;
elaboração da dissertação ou relatório de projeto; apresentação e discussão dissertação e/ou relatório de projeto
perante pares e supervisores. Os conteúdos específicos associam-se aos temas dos projetos/dissertações individuais.

9.4.5. Syllabus:
This learning unit comprises general and specific contents. The general are focused in the design and implementation
of a dissertation study or a project, which should involve state of the art, objectives, methodology, discussion; writing
a dissertation or a project report; presentation and discussion of the dissertation or project with the colleagues and
supervisors. The specific contents are associated to the topics of the individual projects/dissertations.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objetivo desta unidade curricular é aplicação dos conhecimentos na execução individual de uma dissertação ou
relatório de projeto, num tema relevante em gerontologia, que será apresentado e defendido de forma escrita e oral. Os
conteúdos permitem concretizar estes objetivos, considerando uma componente geral de desenvolvimento de
métodos de projeto e pesquisa, e uma componente específica de escolha e aprofundamento de um tópico relevante
em gerontologia. Assim, o estudante com a supervisão próxima do orientador/supervisor aplicará o conhecimento
teórico sobre os passos inerentes ao planeamento, implementação e redação de uma dissertação ou projeto, num
tema relevante em gerontologia, que apresentará e discutirá com colegas e supervisores.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of this learning unit is the application of the knowledge in the individual execution of a dissertation or a
project, focusing a relevant topic in gerontology, which will be presented and discussed in written and oral format. The
contents allow to accomplish the objectives, by combining a general component of development of project and
research methods, with a specific component based in the selection of a relevant topic and the increase of knowledge
about it. Thus, the student, with the close mentoring of the supervisor, will apply the knowledge on planning,
implementing and writing/reporting a dissertation or project.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino envolve a orientação tutorial de cada estudante pelo seu orientador/supervisor (e
coorientador caso exista), considerando os objetivos, metodologia, enquadramento e reforço das capacidades de
autonomia do estudante. A avaliação envolve a prestação de provas públicas para apreciação da dissertação ou
relatório de projeto tendo para isso de ser nomeado júri apropriado. A nota final da unidade curricular será expressa
numa escala de 0-20 valores.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology will be the tutorial supervision of each student by the supervisor (and co-supervisor if
available) that should considerer the work objectives, methods, implementation context and the reinforcement of the
student's autonomy. This final dissertation or project report will be graded after public presentation of the work and
related documentation with specific technical and scientific evaluation by an independent committee. The final mark of
will be expressed in a 0-20 scale.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objetivo desta unidade curricular centra a aplicação dos conhecimentos na execução individual de uma dissertação
ou relatório de projeto. A orientação tutorial permitirá aos estudantes construir de forma autónoma e sustentada na
experiência de um orientador (e coorientador, caso exista), o seu conhecimento. Desta forma, o orientador será um
mentor que colabora com o estudante no desenvolvimento das várias etapas conducentes à dissertação ou projeto
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final. A avaliação envolve uma apresentação e discussão pública da dissertação/projeto, acompanhada de relatório
escrito, perante um painel de especialistas, que reforçará as competências do estudante em termos de comunicação e
argumentação perante outros de resultados de projeto/dissertação.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The aim of this learning unit is the application of the knowledge in the individual execution of a dissertation or a
project. The tutorial guidance enables students to be autonomous in the construction of their own knowledge although
always based on the experience and guidance of a supervisor. In this sense, the supervisor will guide the student
throughout the different steps of the development of the final dissertation or project. The evaluation involves a public
presentation of the work and related documentation with specific evaluation by an independent committee, which
reinforces students’ competences to argue and communicate to others the project/dissertation results.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apresenta-se bibliografia para a componente geral; para a componente específica será definida em função dos temas.
Agresti, A. & Franklin C. (2007). Statistics: the art and science of learning from data. London: Pearson Prentice Hall. 
Bernard, M. & Scharf, T. (eds) (2007). Critical perspectives on ageing societies. Bristol: The Policy Press. Creswell JW
& Clark VL (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: SAGE. Cozby, P. C. &
Rawn, C.D. (2012) Methods in Behavioral Research. Toronto, ON: McGraw Hill Ryerson de Leeuw, E., Hox, J. & Dillman,
D. (eds) (2008). The international handbook of survey methodology. New York: Erlbaum/Taylor & Francis. 
Gu, D. & Dupre, E. (2019). Encyclopedia of Gerontology and Population Aging (2019). Faculty Bookshelf. 138.
https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/books/138
Riby, L. (Ed.) (2017). Handbook of Gerontology Research Methods 
Understanding successful aging. Routledge. ISBN 9781138779068

9.5. Fichas curriculares de docente


