
ACEF/2021/0411027 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1415/0411027

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-12-23

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

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

 2._Aspetos recomendados para melhoria no anterior relatório de avaliação.pdf
 

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

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

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

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

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em 2018 foi introduzida uma correção às horas de contacto das UC do Programa Doutoral, adequando-as à norma da

Universidade de Aveiro. Assim, as UC que tinham atribuídas 20 horas TP + 20 horas OT, passaram a ter 45 horas TP. O
mesmo ajustamento foi efetuado para as UC de Seminário de Investigação em Multimédia em Educação, do 1º ano
curricular, de 45 horas TP + 20 horas OT, para 50 horas TP.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 In 2018 a correction was introduced to the contact hours of the Doctoral Programme CUs, adapting them to the Aveiro

University standard. Thus, the CUs that had been assigned 20 TP + 20 TO hours, now have 45 TP hours. The same
adjustment was made for the UC of Research Seminar in Multimedia in Education, of the 1st curricular year, from 45
hours TP + 20 hours TO, to 50 hours TP.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Foi construída, no período desde a última avaliação, uma extensão do Departamento de Comunicação e Arte que é

dedicada, em grande parte, à área de Ciências e Tecnologias da Comunicação. Este novo edifício alberga a sede do
DigiMedia (Digital Media and Interaction Research Center). É, deste modo, um hub importante ao nível de investigação
para os nossos estudantes, uma vez que lá poderão contactar com outros investigadores nesta área científica, ter

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/380e3529-9f19-f924-6d46-60114847a827/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454


acesso aos equipamentos (eye tracker, computadores, equipamento AV) e aos laboratórios de investigação (Lab Social
iTV, Campus Lab) alocados ao DigiMedia. Um novo Laboratório de usabilidade está a ser construído, o que facilitará, a
breve prazo, a realização e gravação de testes de usabilidade relacionados com a utilização de tecnologias educativas;
há também um novo auditório como suporte à organização de eventos.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
A new facility was built for the Communication Sciences and Technologies departament. This new facility hosts the
headquarters of the Digital Media and Interaction Research Center (DigiMedia). It is, therefore, an important hub for our
PhD students as they can contact with other researchers and use the equipments (eye tracker, computers, AV
equipment) and research labs (iTV Research Group, Campus Lab, ...) alocated to the Research Center. A new Usability
Lab is being built which will facilitate, in a short period of time, the execution and recording of usability tests regarding
the use of educational technology; there is also a new anfitheatre as support to the organization of events.

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.
Existiram algumas alterações significativas ao nível das parcerias nacionais e internacionais. Nas parcerias nacionais
verificou-se o final do período de financiamento do consórcio TELSC (Technology Enhanced Learning and Societal
Changes), um programa de doutoramento financiado pela FCT. Apesar disso, ainda existem bolseiros que continuam a
beneficiar deste apoio até à conclusão dos seus estudos e, por outro lado, o consórcio mantém uma agenda
colaborativa bastante regular, nomeadamente através da oferta de seminários para os estudantes dos 3
doutoramentos que o integram. A nível internacional importa destacar que a Universidade de Aveiro integra o
consórcio ECIU que, em 2018, teve um projeto aprovado a nível Europeu que pretende fundar uma Universidade
Europeia baseada num novo modelo pedagógico aplicado à escala europeia e um plano curricular que os estudantes
constroem e que pode abranger, potencialmente, as 12 universidades parceiras do consórcio.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
There have been some significant changes in national and international partnerships. The national partnerships have
seen the end of the funding period of the TELSC (Technology Enhanced Learning and Societal Changes) consortium, a
PhD programme funded by FCT. Despite this, there are still research fellows who continue to benefit from this support
until the end of their studies and, on the other hand, the consortium maintains a fairly regular collaborative agenda,
namely through the offer of seminars for the students of the 3 PhDs in the consortium. At the international level it is
important to highlight that the University of Aveiro is part of the ECIU consortium which, in 2018, had a project
approved at the European level which aims to found a European University based on a new pedagogical model applied
at the European scale and a curricular plan which the students build and which can potentially cover the 12 partner
universities of the consortium.

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.
Foi criada a Escola Doutoral da Universidade de Aveiro (EDUA), que agrega, harmoniza e faz a monitorização de toda a
oferta formativa de 3.º ciclo.
Foi implementada, no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), uma extensão que abarca o 3.º Ciclo.
Foi instituído o Conselho de Ética da Universidade de Aveiro.
Foi instituído o Responsável pelo cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de dados.
Todas estas estruturas passaram a redefinir e avaliar as práticas inerentes aos procedimentos de cariz investigativo,
na prevenção de plágio e na proteção de dados, promovendo a proteção activa dos sujeitos de investigação através de
garantias de consentimento informado, direito ao esquecimento e proteção dos dados encriptados até à sua
destruição.
Alguns docentes do Programa Doutoral integram a equipa de Apoio para a Inovação Curricular e Pedagógica,
nomeada pelo Sr. Reitor da UA e as iniciativas de desenvolvimento profissional docente Docência+.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The PhD School of the University of Aveiro (EDUA) was created, which aggregates, harmonises and monitors the entire
3rd cycle of training.
An extension covering the 3rd Cycle has been implemented within the Quality Assurance System (QMS).
The Ethics Council of the University of Aveiro was established.
The Responsible for compliance with the General Data Protection Regulation was established.
All these structures began to redefine and evaluate the practices inherent to investigative procedures, in plagiarism
prevention and data protection, promoting the active protection of research subjects through guarantees of informed
consent, the right to being forgotten and the protection of encrypted data until their destruction.
Some lecturers of the Doctoral Programme are part of the Support Team for Curricular and Pedagogical Innovation,
appointed by the Rector of the UA, and also the Docência+ teaching professional development initiatives.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,



protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação?

Não

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

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

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Multimédia em Educação

1.3. Study programme.
Multimedia in Education

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Aviso nº 6290_2018.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
(i) Didáctica e (ii) Ciências e Tecnologias da Comunicação

1.6. Main scientific area of the study programme.
(i) Didactics and (ii) Sciences and Technologies of Communication

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

142

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:

213

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

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

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 anos

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/380e3529-9f19-f924-6d46-60114847a827/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


13th):
3 years

1.10. Número máximo de admissões.
15

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
Grau de Mestre, ou equivalente legal.

1.11. Specific entry requirements.
Master level degree, or legal equivalent.

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
Curso ministrado em regime misto (b-learning).

1.12.1. If other, specify:
Course administered in a mixed regime (b-learning).

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos será ministrado na Universidade de Aveiro (UA), respetivamente nos Departamentos de Educação e
Psicologia e de Comunicação e Arte, em função das áreas científicas das unidades curriculares em curso. O ciclo de
estudos poderá ainda incluir atividades que, pela sua especificidade, podem decorrer em outros locais da instituição
de acolhimento. Finalmente, no âmbito do consórcio TELSC - Technology Enhanced Learning and Societal Changes
(http://telsc.ie.ulisboa.pt), criado em conjunto com outros programas doutorais da Universidade de Lisboa e da
Universidade do Minho e aprovado pela FCT em 2014 para financiamento no âmbito dos programas doutorais FCT (PD-
FCT) - poderão decorrer atividades nas outras Universidades que suportam o referido consórcio, mesmo após o termo
do contrato de financiamento.

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

1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações.pdf
1.15. Observações.

Não aplicável

1.15. Observations.
Not applicable

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>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/380e3529-9f19-f924-6d46-60114847a827/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


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

2.2. Estrutura Curricular -

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Didáctica e Tecnologia
Educativa DTE 80 0

Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 82 0

Ciências da Educação CE 12 0
Qualquer Área Científica QAC 0 6
(4 Items)  174 6  

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.

 Este ciclo de estudos visa promover o desenvolvimento de competências dos estudantes usando metodologias de
ensino diversificadas. Os estudantes são auscultados na definição destas metodologias e têm-se manifestado
altamente favoráveis à sua implementação. Assim, para além da componente teórica, as UC incluem componentes
práticas e de campo, privilegiando o desenvolvimento do saber-fazer. As UC decorrem numa modalidade de b-
learning, promovendo a comunicação docentes-discentes e discentes-discentes assim como a partilha e o acesso a
informação a distância. O desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e investigação (quer em grupo quer de forma
individual) por parte dos estudantes com apresentação pública de trabalhos e sua discussão é outra metodologia
habitual na generalidade das unidades curriculares. Adicionalmente, algumas UCs incluem a participação de
especialistas convidados de outras instituições. A esmagadora maioria das UC também propicia e encoraja a
publicação de artigos.

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.

 This study cycle aims to promote the development of students' competencies using diversified teaching
methodologies. Students are consulted in the definition of these methodologies and have been highly favourable to
their implementation. Therefore, besides the theoretical component, the CUs include practical and field components,
privileging the development of know-how. The courses take place in a b-learning modality, promoting the
communication between teachers-doctors and students-discents, as well as the sharing and the access to information
at a distance. The development of research and investigation work (either in group or individually) by the students with
public presentation and discussion of their work is another common methodology in most of the curricular units.
Additionally, some CUs include the participation of invited experts from other institutions. The overwhelming majority
of the CU also favours and encourages the publication of articles.

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

 Os dados obtidos pela aplicação do Sistema de Garantia de Qualidade da UA, que se destina a recolher a opinião dos
estudantes, e as reuniões regulares da Comissão Científica do ciclo de estudos com os estudantes permitem-nos
verificar que a carga média de trabalho estimada se aproxima dos ECTS estipulados para as unidades curriculares.
Caso isso não se venha a verificar no futuro, os estudantes serão convocados para as reuniões regulares da
Comissão Científica do ciclo de estudos e as suas propostas serão tidas em conta na resolução dessa discordância.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The data obtained by the application of the UA Quality Assurance System, which is intended to collect the students'

opinion, and the regular meetings of the Scientific Committee of the study cycle with the students allow us to verify
that the estimated average workload is close to the ECTS stipulated for the curricular units. In case this does not
happen in the future, the students will be summoned to the regular meetings of the Scientific Committee of the study
cycle and their proposals will be taken into account in the resolution of this disagreement.



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

A avaliação das unidades curriculares do ciclo de estudos é definida de forma autónoma pelos docentes em função
dos objetivos de aprendizagem da UC e é apresentada e discutida com os estudantes no início de cada unidade
curricular. Outro procedimento seguido para garantir a coerência da avaliação com os objetivos decorre do próprio
regulamento do ciclo de estudos, o qual confere ao diretor de curso essa competência. Para além disso, no decorrer
do processo de avaliação da maioria das unidades curriculares, é usado um instrumento de auto e heteroavaliação
que permite que os estudantes efetuem uma aferição qualitativa da adequação de diversos parâmetros de
funcionamento da UC, incluindo o da avaliação em função dos objetivos de aprendizagem definidos. Finalmente, é
possível garantir a adequação da avaliação em função das respostas obtidas no Sistema de Garantia de Qualidade,
que se destina a recolher a opinião dos estudantes.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The evaluation of the course units of the cycle of studies is defined autonomously by the teachers according to the
learning objectives of the UC and is presented and discussed with the students at the beginning of each course unit.
Another procedure followed to ensure the consistency of the evaluation with the objectives stems from the very
regulation of the cycle of studies, which gives the course director this competence. In addition, during the evaluation
process of most of the course units, a self- and hetero-evaluation instrument is used which allows the students to
make a qualitative assessment of the adequacy of several parameters of the functioning of the CU, including that of the
evaluation according to the defined learning objectives. Finally, it is possible to guarantee the adequacy of the
assessment according to the answers obtained in the Quality Assurance System, which is intended to collect the
students' opinion.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O Programa Doutoral em Multimédia em Educação está organizado com base num curso de doutoramento (1.º ano), de

base curricular, e por 2 anos focados essencialmente no processo de desenvolvimento e escrita da tese.
 No final do 1.º ano, no contexto da unidade curricular de Seminário de Investigação em Multimédia em Educação I, os

estudantes realizam uma prova de defesa e avaliação do seu projeto de tese, perante um júri que inclui tipicamente um
arguente (nacional ou estrangeiro) de uma universidade externa.

 Nos 2.º e 3.º anos, os estudantes apresentam e discutem o ponto de situação da evolução da tese no âmbito das
unidades curriculares de Seminário de Investigação em Multimédia em Educação, sendo estas apresentações feitas
perante docentes e estudantes, tendo por objetivo discutir os resultados existentes e projetar as fases de trabalho
seguintes.

 O ciclo de estudos integrou/a o consórcio Technology Enhanced Learning and Societal Changes
(http://telsc.ie.ulisboa.pt), em conjunto com outros programas doutorais da Universidade de Lisboa e da Universidade
do Minho, aprovado pela FCT em 2014 com financiamento no âmbito dos programas doutorais FCT (PD-FCT).

 Este consórcio baseia-se no conceito de investigação e formação avançada em temas como o papel e impactos das
TIC na aprendizagem e inclusão, os desafios de reinvenção do ecossistema educativo no sentido de práticas mais
abertas e inovadoras e a construção de experiências de ensino e aprendizagem mais ricas como um aspeto-chave na
facilitação e transformação da educação/formação.

 Foi instituído um Seminário Doutoral que decorre no âmbito da Conferência TICEduca e em que os estudantes dos
programas doutorais adstritos ao consórcio TELSC têm a oportunidade de apresentar e discutir, com os seus pares e
docentes das três Universidades, os seus projetos de investigação.

 As UC opcionais existentes no 1.º semestre do 1.º ano são as seguintes: Ferramentas Web 2.0. e Multimédia e
Acessibilidade.

 Os dados estatísticos apresentados neste relatório de autoavaliação são baseados nos números oficiais da UA.

2.4 Observations.
 The Doctoral Programme in Multimedia in Education is organised on the basis of a PhD course (1st year), with a

curricular basis, and for 2 years essentially focused on the process of developing and writing the thesis.
 At the end of the 1st year, in the context of the curricular unit of the Seminar on Multimedia Research in Education I,

the students take a defence and evaluation test of their thesis project, before a jury which typically includes a
defendant (national or foreign) from an external university.

 In the 2nd and 3rd years, the students present and discuss the state of play of the thesis evolution within the
Multimedia Research Seminar in Education curricular units. These presentations are made before teachers and
students, with the aim of discussing the existing results and projecting the following phases of work.

 The cycle of studies integrated the consortium Technology Enhanced Learning and Societal Changes
(http://telsc.ie.ulisboa.pt), together with other doctoral programmes of the University of Lisbon and the University of
Minho, approved by FCT in 2014 with funding under the FCT doctoral programmes (PD-FCT).

 This consortium is based on the concept of research and advanced training on topics such as the role and impacts of
ICT on learning and inclusion, the challenges of reinventing the educational ecosystem towards more open and
innovative practices and building richer teaching and learning experiences as a key aspect in facilitating and
transforming education/training.

 A PhD Seminar has been set up within the TICEduca Conference where students from the PhD programmes attached
to the TELSC consortium have the opportunity to present and discuss their research projects with their peers and
teachers from the three Universities.

 The optional UCs existing in the 1st semester of the 1st year are the following: Web 2.0. and Multimedia Tools and



Accessibility.
The statistical data presented in this self-assessment report are based on official figures from the UA.

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.
 Fernando Manuel dos Santos Ramos, Professor Catedrático, dedicação exclusiva, 100%

 António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira, Professor Associado, dedicação exclusiva, 100%
 Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro, Professor Auxiliar, dedicação exclusiva, 100%

 Ana Margarida Psico Almeida, Professora Associado, dedicação exclusiva, 100%
 Isabel Maria Cabrita dos Reis Pires Pereira, Professora Associada, dedicação exclusiva, 100%

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 Carla Miguéis
Amaro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Multimédia em

Educação 100.00 Ficha
submetida

Ana Jorge Balula
Pereira Dias

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Programa Doutoral em Multimédia em
Educação 100.00 Ficha

submetida

Ana Margarida Pisco
Almeida

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências e Tecnologia da Comunicação 100 Ficha
submetida

Ana Maria Reis
D'Azevedo Breda

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha
submetida

Ana Rita Costa
Bonifácio Selores dos
Santos

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

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

100.00 Ficha
submetida

António Augusto de
Freitas Gonçalves
Moreira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Didáctica, especialidade Didáctica das
Línguas 100.00 Ficha

submetida

Antonio Pedro Dias da
Costa Investigador Doutor Programa Doutoral em Multimédia em

Educação 100.00 Ficha
submetida

Carlos Manuel da
Neves Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Informação e

Comunicação em Plataformas Digitais 100.00 Ficha
submetida

Fernando Manuel dos
Santos Ramos

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Lídia de Jesus Oliveira
Loureiro da Silva

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências e Tecnologia da Comunicação 100.00 Ficha
submetida

Lúcia Maria Teixeira
Pombo Investigador Doutor Educação, Ramo de Supervisão e

Avaliação 100.00 Ficha
submetida

Luis Francisco Mendes
Gabriel Pedro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida
Margarida Rocha
Lucas Investigador Doutor Programa Doutoral em Multimédia em

Educação 100.00 Ficha
submetida

Maria Teresa Bixirão
Neto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida
Mário Jorge Rodrigues
Martins Vairinhos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Informação e

Comunicação em Plataformas Digitais 100.00 Ficha
submetida

Patricia Alexandra
Pacheco de Sa Investigador Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida

Paula Ângela Coelho
Henriques dos Santos

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha
submetida

Pedro Alexandre
Ferreira Santos
Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologia da Comunicação 100.00 Ficha

submetida

Rui Manuel de
Assunção Raposo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologia da Comunicação 100.00 Ficha

submetida
Rui Marques Vieira Professor

Associado ou
Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida
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equivalente
Sandra Cristina
Oliveira Soares

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Psychology 100.00 Ficha

submetida

Teresa Maria
Bettencourt da Cruz

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Didáctica 100.00 Ficha
submetida

Vânia Neves Marques
Carlos Investigador Doutor Programa Doutoral em Multimédia em

Educação 100.00 Ficha
submetida

Aníbal Rui de Carvalho
Antunes da Neves

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida

Isabel Maria Cabrita
dos Reis Pires Pereira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Didáctica 100 Ficha
submetida

Maria João Lopes
Antunes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologia da Comunicação 100.00 Ficha

submetida
     2600  

<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.
 26

3.4.1.2. Número total de ETI.
 26

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: 21 80.769230769231

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 26 100

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

23 88.461538461538 26

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 26
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3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

23 88.461538461538 26

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 26

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

O DEP possui 8 trabalhadores não docentes, uma assessora de Unidade Orgânica, 4 técnicos superiores, 2
assistentes técnicos e 1 assistente operacional.
Afeto ao Ciclo de estudos possui uma Técnica Superior doutorada, para além do apoio da Assessora do Departamento
e de uma Assistente Técnica para a componente financeira. A Técnica Superior Doutorada apoia o Ciclo de Estudos
em Secretariado do Doutoramento em Multimédia em Educação, Creditações/Equivalências com Júris,
Apoio/articulação ao Centro de Investigação CIDTFF, Organização, tramitação e gestão no SIGACAD e Pivot para a
atualização de conteúdos no portal do DEP. Encontra-se em regime de contrato de trabalho em funções públicas.
O DeCA conta com 6 TAG (Técnicos, Administrativo e de Gestão) a tempo integral, dos quais 3 prestam apoio aos 3º
Ciclos. Estes TAG apoiam o ciclo de estudos nas seguintes áreas:
1) 1 TAG na assessoria de Direção
2) 1 TAG no apoio ao secretariado geral
3) 2 TAG no apoio à área dos audiovisuais e som

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The DEP has 8 non-teaching staff, one organisational unit adviser, 4 senior technicians, 2 technical assistants and 1
operational assistant.
It has a PhD holding Technician, in addition to the support of the Department's Advisor and a Technical Assistant for
the financial component. The Senior Technician with a PhD supports the Study Cycle in the Secretariat of the Doctorate
in Multimedia in Education, Credits/Equivalences with Examiners, Support/articulation with the Research Centre
(CIDTFF), Organization, processing and management in SIGACAD and Pivot for the updating of content in the DEP
portal. It is under employment contract in public functions.
DeCA has 6 full time Technical, Administrative and Management (TAG), of which 3 support the 3rd Cycles. These TAGs
support the cycle of studies in the following areas:
1) 1 TAG in Management Consultancy
2) 1 TAG in support of the General Secretariat
3) 2 TAG in support of the audiovisual and sound área

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A Técnica Superior do DEP afeta ao Programa Doutoral em análise é doutorada em Ciências da Educação e possui
várias competências nas áreas do secretariado técnico (domínio das plataformas da Universidade usadas na
comunicação institucional interna), e conhecimento da regulamentação institucional e procedimentos operativos no
apoio aos programas doutorais.
No que diz respeito ao pessoal não docente do DeCA afeto ao ciclo de estudos, a técnica superiora que assessoria a
direção tem uma pós-graduação em gestão de Informação. Os técnicos de apoio ao secretariado e ao apoio ao nível
audiovisual têm, respetivamente, o grau de Licenciatura e de frequência de universitária.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The Doctoral Degree Technician is reponsible for the PhD Programme under scrutiny and has various skills in the
areas of technical secretariat (domain of the University platforms used in internal institutional communication), and
knowledge of institutional regulations and operating procedures in support of the PhD programmes.
With regard to the non-teaching staff of the DeCA assigned to the cycle of studies, the senior technician who advises
the management has a post-graduate degree in Information Management. The secretarial and audiovisual support
technicians have, respectively, the degree of Licentiatura and University attendance.

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. 
56

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 32.1
Feminino / Female 67.9

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 19
2º ano curricular 8
3º ano curricular 29
 56

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 15 15 15
N.º de candidatos / No. of candidates 19 22 27
N.º de colocados / No. of accepted candidates 19 19 21
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 11 15 13
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 10.5 12.5 12.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 14.3 14.9 14.9

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A procura do Programa Doutoral tem-se mantido estável, havendo algumas oscilações negligenciáveis. Tem-se
notado, contudo, uma variação considerável ao nível da racio colocados/inscritos e que, do nosso ponto de vista, se
deve a razões conjunturais económicas, sociais e até administrativas (dificuldade de obtenção de visto em tempo útil).

 Estruturalmente, verifica-se uma mudança ao nível da proveniência geográfica e do perfil dos candidatos. Assim, no
ano letivo 2016/17 assistimos, pela primeira vez, a um número total de candidatos internacionais que superou o
número de candidatos nacionais. Muito embora tal situação apenas tenha ocorrido novamente em 2020/21, verifica-se
que o número de candidatos internacionais tem-se mantido estável em valores que rondam os 40%.

 Uma análise mais fina permite concluir que, neste contingente internacional, o grupo maior é o de candidatos
provenientes da CPLPl, em especial do Brasil e Moçambique. No entanto, verifica-se igualmente uma tendência de
expansão da atractividade do ciclo de estudos a candidatos de proveniências menos habituais como, por exemplo, o
Irão, índia, Egito, China e Estados Unidos, o que lhe atribui um caráter verdadeiramente internacional.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The demand for the Doctoral Programme has remained stable, with some negligible oscillations. However, there has
been a considerable variation in the ratio placed/enrolled and that, in our view, is due to economic, social and even
administrative reasons (difficulty in obtaining a visa in due time).

 Structurally, there has been a change in the geographical origin and profile of candidates. Thus, in the school year
2016/17 we saw, for the first time, a total number of international candidates exceeding the number of national
candidates. Although this did not happen again until 2020/21, the number of international candidates has remained
stable at around 40%.

 A closer analysis leads to the conclusion that, in this international contingent, the largest group is formed by CPLP
candidates, especially from Brazil and Mozambique. However, there is also a tendency to expand the attractiveness of



the study cycle to candidates from less usual sources such as Iran, India, Egypt, China and the United States, which
gives it a truly international character.

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 7 4 10
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 0
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 3 1 3

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 4 3 6

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). 

Todos os casos têm menção de Aprovado:
 2018

 Inez Maria Leite da Silva
 As tecnologias digitais e o trabalho colaborativo entre professores: Um estudo de caso

 
Nuno Miguel Gonçalves Mendes Ribeiro

 Prevenção de cancro mediada por telemóvel
 

Maria Isabel Gomes dos Santos
 As tecnologias digitais no apoio ao desenvolvimento do raciocínio matemático de alunos com perturbação do espetro

do autismo

Joana Isabel Pinheiro Peixinho
 Desenvolvimento de um manual escolar digital de Estudo do Meio - Para uma educação em Ciências com orientação

CTS/PC

Fábio Fonseca Ribeiro
 Atividades de Ciências para o 1ª CEB de cariz CTS suportadas pelo uso de ferramentas e serviços online

 
Raimunda de Jesus Araujo Ribeiro

 Internacionalização e Visibilidade da Comunidade Científica da Área de Biblioteconomia e Ciência da Informação
(Brasil e Portugal)

 
Maria Manuel de Oliveira Santos

 O Ensino Precoce da Escrita: O Ditado ao Adulto mediado por Sequências Didáticas com recurso ao Quadro Interativo
 

2019
 Célia da Graça Lopes

 Escrita e TIC: Práticas escolares e extraescolares no ensino básico
 

Isabel Cristina dos Santos Diniz
 Bibliotecas universitárias inclusivas brasileiras e portuguesas: ações e estratégias

 
Paula Cristina Ribeiro Martins Mota

 TIC, Idosos e Qualidade de Vida - O papel da Intergeracionalidade
 

Maria Dionísia Camões de Mendonça de Oliveira e Silva Laranjeiro
 Presente - Plataforma multimédia para o envolvimento parental na aprendizagem das crianças em idade pré-escolar

 
Ana Margarida Fernandes de Oliveira

 Projeto EduLabs: perceções, práticas e impacto do uso de tecnologias em contexto educativo
 



2020
António Domingues Franque
Educação a distância em Moçambique: realidade e potencial

Lurdes Patrocínia Matavela Nakala
Garantia de qualidade em educação a distância: Uma proposta de política pública em Moçambique

Jaciara Januario da Silva
O comportamento infocomunicacional dos alunos universitários na apropriação de objetos digitais no quadro do
direito autoral

Fábio Mauro Garcês de Freitas
Aprendizagem e manuais de utilizador de QDAS: O caso do webQDA

Tiago da Silva Carvalho
Matriz para mapeamento do potencial educativo de conteúdos audiovisuais na aprendizagem do inglês

Carolina Gabriel Vaz da Silva e Almeida
Princípios orientadores para produção e disseminação em multiplataforma de conteúdos audiovisuais educativos de
ciências naturais

Alexander dos Santos Dutra
Livro Didático Associado a Tecnologias Digitais Como Ferramentas para o Ensino Ativo em Matemática

Anícia Rute Rebelo Teves Conceição Trindade
Desenvolvimento da competência digital com redes sociais online: apoio a refugiados reinstalados na procura ativa de
emprego

Hélder José Marques Caixinha
Competências para o e-Learning 2.0 dos estudantes à entrada no Ensino Superior

Jailma do Socorro Uchôa Bulhões Campos
Gamificação no suporte à aprendizagem de leitura: motivação e envolvimento de alunos com dislexia de escolas
brasileiras

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). 

All cases have a mention of Approved:
2018
Inez Maria Leite da Silva
Digital technologies and collaborative work among teachers: A case study

Nuno Miguel Gonçalves Mendes Ribeiro
Mobile cancer prevention

Maria Isabel Gomes dos Santos
Digital technologies in supporting the development of mathematical reasoning for students with autism spectrum
disorder

Joana Isabel Pinheiro Peixinho
Development of a digital school manual for Environmental Studies - For a CTS/PC oriented science education

Fábio Fonseca Ribeiro
Science Activities for the 1st CTS CEB supported by the use of online tools and services

Raimunda de Jesus Araujo Ribeiro
Internationalisation and Visibility of the Scientific Community of the Library and Information Science Area (Brazil and
Portugal)

Maria Manuel de Oliveira Santos
The Early Learning of Writing: Adult Dictation mediated by Teaching Sequences using the Interactive Framework

2019
Célia da Graça Lopes
Writing and ICT: School and out-of-school practices in primary education

Isabel Cristina dos Santos Diniz
Brazilian and Portuguese inclusive university libraries: actions and strategies

Paula Cristina Ribeiro Martins Mota
ICT, the Elderly and Quality of Life - The Role of Intergenerationality

Maria Dionísia Camões de Mendonça de Oliveira e Silva Laranjeiro



Present - Multimedia platform for parental involvement in pre-school learning

Ana Margarida Fernandes de Oliveira
EduLabs Project: perceptions, practices and impact of the use of technologies in an educational context

2020
António Domingues Franque
Distance education in Mozambique: reality and potential

Lurdes Patrocínia Matavela Nakala
Quality assurance in distance education: A public policy proposal in Mozambique

Jaciara Januario da Silva
The infocommunicational behaviour of university students in the appropriation of digital objects under copyright law

Fábio Mauro Garcês de Freitas
Learning and user manuals of QDAS: The case of the webQDA

Tiago da Silva Carvalho
Matrix for mapping the educational potential of audiovisual content in learning English

Carolina Gabriel Vaz da Silva e Almeida
Guiding principles for multiplatform production and dissemination of educational audiovisual content in the natural
sciences

Alexander dos Santos Dutra
Textbook Associated with Digital Technologies as Tools for Active Teaching in Mathematics

Anícia Rute Rebelo Teves Conceição Trindade
Development of digital competence with online social networks: support for refugees resettled in active job search

Hélder José Marques Caixinha
e-Learning 2.0 skills of students on entry to Higher Education

Jailma do Socorro Uchôa Bulhões Campos
Gamification in support of reading learning: motivation and involvement of students with dyslexia from Brazilian
schools

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

A comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas revela não existirem diferenças de relevo, uma vez
que somente em 2017 e 2019 se registou a ocorrência de três alunos que não foram aprovados numa unidade
curricular do curso (uma numa UC e duas noutra). Tratam-se também de unidades curriculares que são de áreas
científicas diferentes. Todos os restantes tiveram 100% de taxa de aprovação.

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

The comparison of school success in the different scientific areas shows that there are no relevant differences, since
only in 2017 and 2019 were there three students who did not pass a curricular unit (one in one CU and two in another).
These are also curricular units that are from different scientific areas. All the others had 100% approval rate.

6.1.4. Empregabilidade.

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

De acordo com os dados recolhidos no site da DGEEC, relativos a dezembro de 2019, existem 62 diplomados em
Multimédia em Educação e o número de desempregados é 0. Estes dados confirmam os dados obtidos num estudo
realizado Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da Universidade de Aveiro, publicado em
janeiro de 2018 mas cuja recolha de dados decorreu em abril e junho de 2016. Para além de não existirem
desempregados, o estudo reporta que cerca de 85% dos diplomados sente que trabalha numa área enquadrada pela
área de formação e cerca de 92% reportam que adquiriram competências no curso que são exigidas no emprego atual
e que voltariam a escolher o mesmo curso.

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

According to data collected on the DGEEC website for December 2019, there are 62 graduates in Multimedia in
Education and the number of unemployed is 0. These data confirm the data obtained in a study carried out by the
Observatory of the Socio-professional Course of Graduates of the University of Aveiro, published in January 2018 but
whose data collection took place in April and June 2016. Apart from the fact that there are no unemployed, the study
reports that about 85% of the graduates feel that they work in an area framed by the training area and about 92% report



that they have acquired skills in the course that are required in their current job and that they would choose the same
course again.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Estes números não são de todo surpreendentes uma vez que a maioria dos estudantes do Programa Doutoral em
Multimédia em Educação se encontra em situação de emprego e, na sua esmagadora maioria, ligados ao ensino nos
seus países, nos mais variados níveis e áreas disciplinares. Nos últimos anos, cremos que muito por força do
descongelamento da progressão na carreira da função pública, esse facto acentuou-se ainda mais ao nível dos
estudantes nacionais. Relativamente aos outros estudantes que não se enquadram neste perfil, a maioria usufrui de
bolsa de estudos, atribuída pela FCT, pelo consórcio TELSC ou ainda por agências de investigação nos seus países de
origem (CAPES, FAPEMA, ...).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
These figures are not at all surprising since most of the students in the Multimedia Doctoral Programme in Education
are iemployed and, in the overwhelming majority, linked to education in their countries, in the most varied levels and
disciplinary areas. In recent years, we believe that much as a result of the unfreezing of career progression in the civil
service, this fact has become even more pronounced at the level of national students. For other students who do not fit
this profile, most of them receive scholarships from FCT, the TELSC consortium or research agencies in their
countries of origin (CAPES, FAPEMA, ...).

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

CIDTFF Muito Bom Universidade
de Aveiro 13 N/A

DigiMedia Muito Bom Universidade
de Aveiro 11 N/A

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/380e3529-9f19-f924-6d46-60114847a827
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/380e3529-9f19-f924-6d46-60114847a827
 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. 

O CIDTFF investe em ações de promoção da cultura científica/tecnológica e de prestação de serviços à comunidade,
numa perspetiva de transferência de conhecimento e tecnologia. 

 A nível da promoção da cultura científica e tecnológica, destaque para as rubricas quinzenais de comunicação de
ciência “(H)À Educação”, no Diário de Aveiro, e “Educação à Escuta”, na rádio TerraNova. Salienta-se ainda a
organização de atividades para o público escolar e geral da UA (Academia de Verão, Semana da C&T, UA Open
Campus…).

 Nas atividades de formação dirigidas a públicos diversos, destacam-se os eventos científicos para académicos
promovidos pelos laboratórios do CIDTFF; formações (algumas acreditadas) dirigidas a professores/educadores do
ensino não superior (“A Voz dos Professores de C&T"…) e formação dirigida a públicos não escolares (técnicos da
CPCJ, inspetores de Educação...)

 A nível de prestação de serviços à comunidade regional/nacional, colaborações com os vários parceiros (Escolas,
Autarquias, Ministério/Direção Geral da Educação), no âmbito do projeto RED – Recursos Educativos Digitais para o
Ensino Básico; do desenvolvimento da ferramenta de autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz pela promoção das
tecnologias educativas inovadoras (SELFIE), para todas as escolas primárias, secundárias e profissionais do país e da
Europa; Empresas na área do desenvolvimento de software educativo, em especial a Micro I/0 e a Criamagin.

 A nível internacional, destaca-se a colaboração com Ministérios da Educação (ME) de países da CPLP, como o ME de
Timor-Leste (Projeto Formar Mais), e com a Comissão Europeia, no âmbito dos projetos de desenvolvimento de
referenciais na área das competências digitais (DigComp, DigCompEdu & DigCompSAT).

 O DigiMedia tem 5 eixos estratégicos de atuação, de entre os quais se destacam, neste âmbito, o eixo de (1)
envolvimento com entidades locais, regionais, nacionais e internacionais e o eixo do (2) impacto social da
investigação produzida. 

 No âmbito destes eixos destacam-se as seguintes atividades: 
 (1) colaboração com fundações e estruturas de aprendizagem informal (ex: FFMS, Fábrica da Ciência) no âmbito da

constituição de redes de investigadores e da formação de jovens nas áreas STEAM; colaboração com empresas no

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/380e3529-9f19-f924-6d46-60114847a827
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/380e3529-9f19-f924-6d46-60114847a827


âmbito de demonstrações públicas de protótipos com viabilidade económica; projetos de cooperação e
desenvolvimento internacionais, nomeadamente com países da CPLP, ao nível da formação de professores do ensino
não superior e da formação avançada de docentes (Timor Leste e Moçambique).
(2) colaboração com escolas, autarquias, centros de formação e orgãos ministeriais em atividades de formação e
divulgação científica (TIC@Portugal, SuperTabi, etc...); colaboração com organizações do setor educativo, social e
profissional no desenvolvimento de tecnologias de suporte às suas atividades (escolas e fundação Altice: Campus,
universidades seniores: Seduce,+TV4E, Min. Igualdade: UNLOVE; organizações profissionais: USF-AN).

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. 

CIDTFF invests in actions to promote scientific/technological culture and to provide services to the community, with a
view to transferring knowledge and technology. 
In terms of the promotion of scientific and technological culture, the fortnightly science communication items "(H)À
Educação", in the Diário de Aveiro, and "Educação à Escuta", on TerraNova radio. The organisation of activities for the
school and general public of the UA (Summer Academy, S&T Week, UA Open Campus...) is also highlighted.
In the training activities aimed at various audiences, the scientific events for academics promoted by the laboratories
of CIDTFF stand out; training (some accredited) aimed at teachers/educators of non higher education ("The Voice of
S&T Teachers"...) and training aimed at non-school audiences (CPCJ technicians, Inspectors of Education...)
In terms of providing services to the regional/national community, collaborations with the various partners (Schools,
Municipalities, Ministry/General Directorate of Education), in the framework of the RED project - Digital Educational
Resources for Basic Education; the development of the self-reflection tool on effective learning by promoting
innovative educational technologies (SELFIE), for all primary, secondary and professional schools in the country and
Europe; Companies in the area of educational software development, in particular Micro I/0 and Criamagin.
At the international level, collaboration with Ministries of Education (ME) of CPLP countries, such as the ME of Timor-
Leste (Formar Mais Project), and with the European Commission, in the framework of projects for the development of
benchmarks in the area of digital skills (DigComp, DigCompEdu & DigCompSAT) stands out.
DigiMedia has 5 strategic action axes, among which we highlight, in this scope, the (1) involvement with local, regional,
national and international entities and the (2) social impact of the research produced. 
Within these axes, the following activities stand out: 
(1) collaboration with foundations and informal learning structures (ex: FFMS, Fábrica da Ciência) in the scope of the
constitution of researcher networks and youth training in STEAM areas; collaboration with companies in the scope of
public demonstrations of economically viable prototypes; international cooperation and development projects, namely
with CPLP countries, at the level of non higher education teacher training and advanced teacher training (East Timor
and Mozambique).
(2) collaboration with schools, municipalities, training centres and ministerial bodies in training activities and scientific
dissemination (TIC@Portugal, SuperTabi, etc...); collaboration with organisations of the educational, social and
professional sector in the development of technologies to support their activities (schools and Fundação Altice:
Campus; senior universities: Seduce,+TV4E; Min. Equality: UNLOVE; professional organisations: USF-AN).

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. 

O CIDTFF e o DigiMedia favorecem articulações entre a formação avançada e os seus planos científicos, promovendo
a integração de doutorandos, quer na sua equipa, quer nas equipas científicas de projetos/parcerias (inter)nacionais
tais como:
- Including and Connecting in Higher Education (ERASMUS+; €442924);
- Kamilala: um projeto criativo de inclusão social através da abertura a línguas e culturas (ERASMUS+; €316750);
- Recursos Educativos Digitais para o Ensino Básico (POCH; €647297);
- Doctoral Education in Technology-Enhanced Learning (ERASMUS+; €396669);
- GamersforNature (Erasmus+; €269430);
- SHAPES (H2020; €18732468).

O CIDTFF financiará 6 bolsas para estudantes de doutoramento e acolherá 4 bolsas financiadas diretamente pela FCT
ao abrigo do protocolo de colaboração FCT/UA/CIDTFF em vigor. Da mesma forma, o DigiMedia financiará 1 bolsa de
doutoramento e acolherá 5 bolsas bolsas financiadas diretamente pela FCT ao abrigo do protocolo de colaboração
FCT/UA/Digimedia em vigor.

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. 

CIDTFF and DigiMedia favour articulations between advanced training and their scientific plans, promoting the
integration of PhD students, both in their team and in (inter)national scientific project/partnership teams such as:
- Including and Connecting in Higher Education (ERASMUS+; EUR 442924);
- Kamilala: a creative project of social inclusion through openness to languages and cultures (ERASMUS+; $316750);
- Digital Educational Resources for Basic Education (POCH; $647297);
- Doctoral Education in Technology-Enhanced Learning (ERASMUS+; $396669);
- GamersforNature (Erasmus+; $269430);
- SHAPES (H2020; $18732468).

CIDTFF will fund 6 grants for PhD students and will host 4 grants funded directly by the FCT under the FCT/UA/CIDTFF
collaboration protocol in force. Similarly, DigiMedia will fund 1 PhD scholarship and host 5 scholarships funded
directly by the FCT under the FCT/UA/Digimedia collaboration protocol in force.



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 39.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 1.7
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) 19.2
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 34.6

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O CIDTFF participa em redes internacionais em diferentes domínios da Educação, em consórcios para o
desenvolvimento de projetos específicos e redes para missões específicas. Para além da Carta Erasmus para o Ensino
Superior da UA (renovada para 2021/27), destaca-se a participação em projetos ERASMUS cofinanciados por parcerias
transnacionais em educação/formação (10 projetos em curso, 4 dos quais (co)coordenados pelo CIDTFF):

 Teacher education for sustainability
 Including and Connecting in Higher Education

 Learning Languages Online in the age of Mobility
 Collaborative Platform for Teaching Innovation in Higher Education

 Exemplos de redes internacionais nas quais o CIDTFF tem algum tipo de participação
 APICAD: Association internationale pour la promotion de l'intercompréhension à distance 

 DigiLitEY: The digital literacy and multimodal practices of young children (COST Action IS1410)
 Miriadi: Rede de Intercompreensão à Distância

 

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

CIDTFF participates in international networks in different fields of education, in consortia for the development of
specific projects and networks for specific missions. In addition to the Erasmus Charter for Higher Education of UA
(renewed for 2021/27), participation in ERASMUS projects co-funded by transnational education/training partnerships
(10 ongoing projects, 4 of which (co-)co-ordinated by CIDTFF) stands out:

 Teacher education for sustainability
 Including and Connecting in Higher Education

 Learning Languages Online in the age of Mobility
 Collaborative Platform for Teaching Innovation in Higher Education

 Examples of international networks in which CIDTFF has some kind of participation
 APICAD: International Association for the Promotion of Distance Intercomprehension 

 DigiLitEY: The digital literacy and multimodal practices of young children (COST Action IS1410)
 Miriadi: Distance Learning Network

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Relativamente aos dados relativos aos resultados académicos, importa sublinhar que os resultados da eficiência

formativa devem ser lidos à luz de fatores contextuais que os permitem compreender de forma mais global. Os
estudantes deste ciclo de estudos são, na sua larga maioria, estudantes-trabalhadores e vêm frequentar o Programa
Doutoral ao mesmo tempo que exercem uma profissão. Desses estudantes-trabalhadores, estimamos que cerca de
75% tenha uma profissão docente, em diferentes níveis de ensino e áreas disciplinares. Deste modo, numa tentativa de
conciliar a exigência da sua profissão com os estudos de doutoramento, cerca de 75% dos estudantes opta pela
inscrição em regime de tempo parcial. Na prática, este regime de inscrição permite-lhes frequentar qualquer um dos 3
anos do curso com uma percentagem de envolvimento de 50%, até a um limite em que o valor do N é quase duplicado.

 No que diz respeito aos resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas, o enquadramento do ciclo de
estudos em duas unidades de investigação com a avaliação de 'Muito Bom' e na UA como entidade de acolhimento
permite implementar um conjunto de ações de estímulo à excelência da investigação e proporcionar um ecossistema
de investigação desafiante e qualitativamente competitivo. São exemplo disso os seminários internos dinamizados no
âmbito das unidades de investigação e iniciativas transversais da UA (como o Research Summit) que permitem a
participação dos estudantes do ciclo de estudos em fóruns de disseminação científica altamente qualificados.

 O perfil dos estudantes do ciclo de estudos justifica também, em parte, os valores de internacionalização. É bastante
difícil para a grande maioria dos estudantes poderem sair para estágios de curta duração no estrangeiro, apesar de
isso ser encorajado a nível local e ao nível do próprio consórcio TELSC.

 Ainda assim, admite-se que há mais trabalho a ser desenvolvido nesse âmbito e prevê-se que, no contexto das ações



a decorrer no desenvolvimento e implementação da ECIU University e ainda ao nível do novo quadro Erasmus 2021-
2027, a mobilidade seja uma das dimensões que será mais promovida.

6.4. Eventual additional information on results.
With regard to data on academic results, it should be stressed that the results of training efficiency should be read in
the light of contextual factors which enable them to be understood more comprehensively. The vast majority of
students in this cycle of studies are students-workers and come to attend the Doctoral Programme at the same time as
they exercise a profession. Of these student-workers, we estimate that about 75% have a teaching profession, in
different levels of education and disciplinary areas. Thus, in an attempt to reconcile the demands of their profession
with doctoral studies, around 75% of students choose to enrol on a part-time basis. In practice, this enrolment scheme
allows them to attend any of the 3 years of the course with a 50% involvement percentage, up to a limit where the value
of N is almost doubled.
With regard to the results of scientific, technological and artistic activities, the framing of the cycle of studies in two
research units with the evaluation of 'Very Good' and in the AU as host entity makes it possible to implement a set of
actions to stimulate research excellence and provide a challenging and qualitatively competitive research ecosystem.
Examples of this are the internal seminars organised within the framework of the research units and transversal
initiatives of the AU (such as the Research Summit) which allow the participation of students from the study cycle in
highly qualified scientific dissemination forums.
The profile of students in the study cycle also partly justifies the values of internationalisation. It is quite difficult for
the vast majority of students to go abroad for short-term internships, although this is encouraged at local level and at
the level of the TELSC consortium itself.
Nevertheless, it is accepted that there is more work to be done in this area and it is anticipated that, in the context of
the actions taking place in the development and implementation of ECIU University and also at the level of the new
Erasmus 2021-2027 framework, mobility will be one of the dimensions which will be further promoted.

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_9937_2019_2020.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>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/380e3529-9f19-f924-6d46-60114847a827/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482


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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

TELSC (relatórios anuais)

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 
Estrutura sequencial do programa doutoral.

 Progressão da sequência de Unidades Curriculares (UC) do geral para o particular.
 Flexibilidade e mais-valia do regime de blended learning.

 Unidades curriculares em regra lecionadas em regime de team-teaching e peer-learning/teaching.
 Desenvolvimento de espírito de grupo pela dinâmica das actividades propostas.

 Dimensão dos grupos de trabalho e sua composição diferenciada na formação de base dos seus membros.
 Trabalhos de UC vocacionados para a publicação em revistas indexadas.

 Contacto com alunos de anos superiores.
 Pertença ao consórcio TELSC (programa de doutoramento Technology Enhanced Learning and Societal Challenges),

com as Universidades de Lisboa e Minho.
 Atractividade internacional da oferta doutoral.

 Espírito de equipa e qualidade dos docentes que lecionam/orientam no programa doutoral.
 

8.1.1. Strengths 
Sequential structure of the doctoral programme.

 Progression of the sequence of Curricular Units (CU) from general to particular.
 Flexibility and added value of the blended learning regime.

 Curricular units usually taught in a team-teaching and peer-learning/teaching regime.
 Development of group spirit through the dynamics of the proposed activities.

 Dimension of the working groups and their differentiated composition in the basic training of their members.
 Work of UCs aimed at publication in indexed magazines.

 Contact with peers of other course years.
 Belonging to the TELSC consortium (PhD programme Technology Enhanced Learning and Societal Challenges) with

Universities of Lisbon and Minho.
International attractiveness of the doctoral offer.

 Team spirit of the teachers who teach/guide the doctoral programme.



8.1.2. Pontos fracos 
Intensidade das UC em termos de exigência de trabalho de docentes e de estudantes.

 Concentração das UC no tempo (tipicamente um mês) poderá implicar uma menor consolidação de conhecimentos.
 Desfasamento temporal entre os períodos lectivos dos alunos provenientes do Brasil relativamente a Portugal, o que

leva a que muitos destes integrem actividades lectivas a meio do ano.
 Alguns alunos estrangeiros não têm proficiência linguística em Português e em Inglês, o que torna os estudos difíceis.

 Alguns alunos falantes de Português não gostam da lecionação em Inglês.
 

8.1.2. Weaknesses 
Intensity of the CUs in terms of teacher and student work requirements.

 Concentration of the CUs in time (typically one month) may imply less consolidation of knowledge.
 Time difference between the academic periods of students from Brazil and Portugal, which leads to many of them

integrating academic activities in the middle of the year.
 Some foreign students do not have language proficiency in Portuguese and English, which makes studies difficult.

 Some Portuguese speaking students do not like teaching conducted in English.

8.1.3. Oportunidades 
Atractividade internacional do curso no continente Americano (especialmente na América Latina), em África e no
Médio e Extremo Oriente.

 Aumento do número de inscrições dada a procura.
 Afinação do curso mediante os inputs dos alunos/professores e adequação ao modelo proposto pela Escola Doutoral

da Universidade de Aveiro.
 Adotar a possibilidade de reeditar o curso duas vezes por ano para acomodar os alunos provenientes da América do

Sul.
Incremento das publicações de alunos e docentes do programa doutoral.

8.1.3. Opportunities 
International attractiveness of the course in the American continent (especially Latin America), Africa and the Middle
and Far East.

 Increase in the number of enrolments given the demand.
 Tuning of the course through the inputs of the students/teachers and adaptation to the model proposed by the

Doctoral School of the University of Aveiro.
 Adopt the possibiity of running the course twice a year to acommodate students from South America.

 Increase of publications by students and teachers of the PhD programme.

8.1.4. Constrangimentos 
Exigências legais de apresentação de equivalências de grau dos alunos estrangeiros e burocracia associada.

 Desfasamento de calendário lectivo entre Portugal e Brasil.
 Burocracia associada à obtenção de vistos de saída por parte das entidades da américa do sul.

 Exigência do curso dada a compactação no tempo dos conteúdos de cada UC.

8.1.4. Threats 
Legal requirements for the presentation of degree equivalences of foreign students and associated bureaucracy.

 Skewed overlap of academic calendar between Portugal and Brazil.
 Bureaucracy associated with obtaining exit visas from South American entities.

 Demands of the course given the compactness in time of the contents of each CU.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Redução do número de UCs (maior aprofundamento em cada uma delas) e adequação às políticas internas da
Instituição (EDUA);

 Antecipação do início da UC de Metodologias de Investigação em Multimédia em Educação e Projeto de Tese durante
todo o 2.º semestre;

 Maior ligação às dinâmicas das Unidade de Investigação que suportam o PhD;
 Oferta de uma Opção Livre e de uma UC transversal.

 Entrevista, na fase de seriação de candidatos, de modo a obter-se uma perceção mais cuidada das competências de
língua inglesa, no caso dos candidatos provenientes de países onde não se fala o português. Cuidado nos suportes de
apresentação das aulas em português, mesmo quando a lecionação é relaizada em inglês. Estabelecimento de
estratégias de apoio interpares e entre professor aluno para apoio suplementar quando a língua de comunicação é o
inglês.

8.2.1. Improvement measure 



Reduction in the number of CUs (further deepening in each of them) and adaptation to the institution's internal policies
(EDUA);
Anticipation of the beginning of the Multimedia Research Methodologies in Education and Thesis Project CUs during
the 2nd semester;
Greater connection to the dynamics of the Research Units that support the PhD;
Offering a Free Option and a transversal UC.
Interviews, at the screening stage, in order to obtain a more careful understanding of English language skills in the
case of candidates coming from countries where Portuguese is not spoken. Presentations of the classes in English,
even when the teaching is conducted in Portuguese. Establishment of peer and student teacher support strategies for
additional support when the language of communication is English.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High.

8.1.3. Indicadores de implementação 
- Aumento das iniciativas de divulgação científica, por parte dos estudantes de doutoramento, no âmbito das
atividades das unidades de investigação;
- Nomeação, por parte da Comissão Científica do ciclo de estudos, de docentes/tutores que acompanhem o percurso
curricular dos estudantes não falantes de língua portuguesa.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Increase of scientific dissemination initiatives, by PhD students, within the scope of the research units' activities;
- Appointment, by the Scientific Committee of the study cycle, of teachers/tutors to follow the curricular path of non-
Portuguese-speaking students.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Pretende-se, em função da análise dos pontos identificados na análise SWOT como fracos, diminuir as horas de
contacto, proceder ao enfoque do trabalho de tese no fazer e não na construção de um vocabulário comum e
partilhado do domínio do dizer, acompanhado de uma compensação racionalizada de alinhamento com as dinâmicas
das Unidades de Investigação que dão sustentação científica a esta oferta formativa.

 É também nossa intenção adequar a oferta do programa doutoral ao modelo instituído pela Escola Doutoral da
Universidade de Aveiro. Este modelo prevê, grosso modo, a oferta de 1 a 2 UC core mais uma UC isolada core e 1 a 2
UC transversais mais seminário no 1º semestre, 1º ano. O segundo semestre deste mesmo ano prevê o Projeto de
Tese e uma UC isolada especializada, seguido de dois anos de Tese. 

 Está também na base desta reestruturação a eventualidade de podermos ficar mais perto de ofertas idênticas ao ECIU
(European Consortium of Innovative Universities), do qual a Universidade de Aveiro faz parte, reforçando assim as
dinâmicas de mobilidade e internacionalização.

 

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The aim is, depending on the analysis of the points identified in the SWOT analysis as weaknesses, to reduce the
hours of contact, to focus the thesis work on "doing" rather than on the construction of a common and shared
vocabulary in the field of "saying", accompanied by a rationalised compensation of alignment with the dynamics of the
Research Units that give scientific support to this training offer.

 It is also our intention to adapt the offer of the doctoral programme to the model instituted by the Doctoral School of
the University of Aveiro. This model foresees, roughly, the offer of 1 to 2 core CUs plus an isolated core CU and 1 to 2
transversal CUs plus seminar in the 1st semester, 1st year. The second semester of the same year foresees the Thesis
Project and an isolated specialised CU, followed by two years of Thesis. 

 It is also on the basis of this restructuring that we can get closer to identical offers from the European Consortium of
Innovative Universities (ECIU), of which the University of Aveiro is a member, reinforcing the dynamics of mobility and
internacionalization.

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):
 <sem resposta>



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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios
/ Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências e Tecnologias da Comunicação; Didáctica / Communication
Sciences and Technologies; Didactics and Educational Technology CTC/DTE 174 0

Qualquer Área Científica / Any scientific area QAC 6 0
(2 Items)  180 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1.º ano/1.º semestre

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano/1.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st year/1st semester

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)

Tópicos Emergentes em Multimédia em Educação
/ Emerging topics in Multimedia in Education CTC/DTE Semestral 324 45TP 12

Metodologias de Investigação em Multimédia em
Educação / Research methods in Multimedia in
Education

CTC/DTE Semestral 324 45TP 12

Opção Livre / Free Option QAC Semestral 216 - 6
(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1.º ano/2.º semestre

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano/2.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st year/2nd semester

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)

Preparação de Projeto de Tese /
Thesis project preparation CTC/DTE Semestral 810 45TP 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - - 2.º ano

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2.º ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 2nd year

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)
Tese / Thesis CTC/DTE Anual 1620 40OT 60
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - - 3.º ano

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 3.º ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 3rd year

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)
Tese / Thesis CTC/DTE Anual 1620 40OT 60
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Tópicos emergentes em multimédia em educação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tópicos emergentes em multimédia em educação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Emerging topics in multimedia in education



9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CTC/DTE

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 12

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):
 Fernando Manuel dos Santos Ramos (7,5 horas)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira (7,5 horas), Carlos Manuel das Neves Santos (7,5 horas), Ana Margarida

Pisco Almeida (7,5 horas), Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro (7,5 horas) e Margarida Rocha Lucas (7,5 horas)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer e discutir o estado atual do conhecimento científico no domínio das aplicações, públicos e utilização de

tecnologia em contextos de educação e formação;
 2. Identificar e abordar, de forma crítica, contextos e temáticas de investigação emergentes na área de multimédia em

educação e a sua relação com os agentes e desafios societais, nomeadamente no que diz respeito aos indivíduos,
organizações, instituições e aos contextos formais, não-formais e informais de aprendizagem;

 3. Desenvolver competências no domínio da comunicação multimodal de informação científica na área de multimédia
em educação. 

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 1. To know and discuss the current state of scientific knowledge in the field of applications, public and use of

technology in education and training contexts;
 2. Identify and address, in a critical way, emerging research contexts and themes in the area of multimedia in education

and their relationship with societal actors and challenges, particularly with regard to individuals, organizations,
institutions and formal, non-formal and informal learning contexts;

 3. Develop skills in multimodal communication of scientific information in the area of multimedia in education.
 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Estruturados em 3 blocos:

 1. Sistematizar o conhecimento atual na área de multimédia em educação (ME) no que diz respeito:
 . às principais tecnologias com finalidade/adaptabilidade à integração educativa; 

 . aos principais domínios de aplicação de ME (vertentes ensino/formação, conteúdos digitais, aprendizagem,
avaliação, competências digital e cidadã, ...); 

 . às experiências de utilização por diferentes públicos/contextos.
 2. Identificar temas de reflexão emergentes na área de ME, nomeadamente no que diz respeito à(s): 

 . abordagens de comunicação, colaboração, interação e partilha e construção de conhecimento; 
 . discussão crítica sobre o potencial das tecnologias e abordagens e temas emergentes referidos na alínea anterior

para diferentes públicos nos domínios de aplicação investigados no contexto de ME.
 3. Problematizar os conhecimentos adquiridos para comunicar o trabalho de investigação em eventos, reuniões e

publicações científicas.
 

9.4.5. Syllabus:
 Structured in 3 blocks:

 1. Systematize the current knowledge in the area of multimedia in education (ME) with respect to:
 . the main technologies with purpose/adaptability to educational integration; 

 . the main areas of application of multimedia in education (teaching/training, digital content, learning, evaluation,



digital and citizen skills, ...); 
. experiences of use by different public/context.
2. Identify emerging themes for reflection in the area of SRM, in particular with regard to the(s): 
. approaches of communication, collaboration, interaction and sharing and construction of knowledge; 
. critical discussion on the potential of technologies and emerging approaches and themes referred to in the previous
paragraph for different audiences in the fields of application researched in the context of EM.
3. Problematize the knowledge acquired to communicate the research work in events, meetings and scientific
publications.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A organização dos conteúdos programáticos está diretamente alinhada com os objetivos de aprendizagem. Assim os
objetivos definidos nos pontos 1 e 2 serão atingidos através das abordagens mencionadas nos blocos 1 e 2 dos
conteúdos programáticos. O objetivo 3 será atingido através do desenvolvimento das competências aludido no bloco
3 dos conteúdos programáticos e, cumulativamente, através da dinâmica de ensino/aprendizagem adotada que
incluirá apresentações e interação aluno-aluno, aluno-alunos e aluno(s)-professor(es).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The organisation of the programme contents is directly aligned with the learning objectives. Thus, the objectives
defined in points 1 and 2 will be achieved through the approaches mentioned in blocks 1 and 2 of the programme
contents. Objective 3 will be achieved through the development of the competences mentioned in block 3 of the
programme contents and, cumulatively, through the teaching/learning dynamics adopted which will include
presentations and student-to-pupil interaction.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Contempla 4 vertentes: momentos expositivos assegurados por docentes e especialistas convidados de outras IES ou
do tecido social e empresarial; trabalho individual autónomo dos estudantes; trabalho autónomo em pequeno grupo e
discussão em grande grupo do trabalho individual e de pequeno grupo. A sequência i(n)terativa de exposição,
trabalho e discussão permite contextualizar, problematizar e investigar os desafios emergentes na área de ME. Para
trabalho individual e pequeno grupo são definidos temas que os estudantes deverão desenvolver com base em
revisão da literatura. A evolução dos trabalhos será discutida em sessões periódicas, nas quais haverá lugar à
apresentação do progresso desses trabalhos, complementada por discussão aberta a todos os participantes. A
avaliação terá uma componente de avaliação por pares (30%) e outra de avaliação pelos docentes (70%), valorizando a
profundidade com que o tema foi abordado e a eficácia da estratégia de comunicação adotada.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It includes 4 aspects: expository moments provided by teachers and specialists invited from other HEIs or from the
social and business fabric; autonomous individual work of the students; autonomous work in small group and
discussion in large group of individual and small group work. The i(n)terative sequence of exhibition, work and
discussion allows contextualizing, problematizing and investigating the emerging challenges in the area of ME. For
individual and small group work themes are defined which students should develop based on literature review. The
progress of the work will be discussed in periodic sessions, in which there will be a presentation of the progress of
these works, complemented by discussion open to all participants. The evaluation will have a peer review component
(30%) and a faculty review component (70%), valuing the depth with which the topic was addressed and the
effectiveness of the communication strategy adopted.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino/aprendizagem adotada está diretamente alinhada com os objetivos de aprendizagem
definidos. Por um lado, ao basear-se na realização de trabalho individual e em pequeno grupo, valorizam-se os
princípios de descoberta ativa, partilha e discussão das temáticas e contextos de investigação na área de ME, tendo
como propósito desenvolver e consolidar o conhecimento sobre o atual estado do conhecimento científico. A
apresentação e discussão, individual e em grupo, com docentes e colegas, da evolução dos trabalhos permitirá criar
um ambiente partilhado de aprendizagem em que cada estudante terá, também, oportunidade de aprofundar os seus
conhecimentos sobre os temas estudados pelos restantes colegas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/learning methodology adopted is directly aligned with the defined learning objectives. On the one hand,
by being based on individual and small group work, the principles of active discovery, sharing and discussion of the
themes and contexts of research in the field of ME are valued, having as purpose to develop and consolidate the
knowledge about the current state of scientific knowledge. The presentation and discussion, both individually and in
groups, with teachers and colleagues, of the evolution of the work will allow the creation of a shared learning
environment in which each student will also have the opportunity to deepen his/her knowledge on the themes studied
by the other colleagues.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Tratando-se de tópicos emergents, daremos atenção ao que for o mais recente das publicações em periódicos como
os que se seguem, dentre outros / In dealing with emerging topics, we will pay attention to the most recent
publications in journals such as the following, among others:
- Computers in Education
- New Media and Society



- Computers and Human Behaviour
- British Journal of Educational technology
- Information, Communication and Society
- Comunicar
- Internet and Higher Education
- International Journal of Educational Technology in Higher Education
- (...)

Anexo II - Metodologias de Investigação em Multimédia em Educação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologias de Investigação em Multimédia em Educação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Methods in Multimedia in Education

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CTC/DTE

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 12

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):
 António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira – 30 horas/semestre

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Ana Jorge Balula Pereira Dias – 15 horas/semestre

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 •Adquirir instrumentos conceptuais e metodológicos que permitam identificar, observar e compreender problemas

com os quais se confronta a multimédia em contexto educativo, assim como apresentar e concretizar propostas de
resolução adequadas, incluindo a adoção e/ou construção de instrumentos de investigação adequados.

 •Desenvolver conhecimentos, capacidades e atitudes de investigação que facilitem a apreciação e construção de
trabalhos científicos.

 •Aprofundar conhecimentos sobre metodologia de investigação, obtenção, tratamento e análise de dados, bem como a
escrita crítica dos resultados destas análises e suas implicações no desenvolvimento científico da área em estudo.

 •Desenvolver conhecimentos e atitudes deontológicas, anti plágio e éticas e respeitar o Regulamento Geral de
Proteção de Dados.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 •To acquire conceptual and methodological instruments that allow identifying, observing and understanding problems

with which multimedia is confronted in educational contexts, as well as materializing adequate resolution proposals,
including the adoption and/or construction of adequate research instruments.

 •To develop research knowledge, skills and attitudes that facilitate the appreciation and construction of scientific work.
 •To deepen knowledge about research methodology, about data gathering, treatment and analysis as well as about the

critical writing of the results of such analyses and their implications in the scientific development of the area under
study.

 •To develop knowledge and deontological, antiplagiarism and ethical attitudes and respect the General Data Protection
Regulations.



9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1 Introdução Geral à Metodologia de Investigação em Multimédia em Educação

 2 Questões de Investigação e Revisão de Literatura
 3 Paradigmas e Natureza da Investigação

 4 Métodos de investigação
 4 Técnicas de Recolha de Dados

 5 Técnicas de Análise de Dados.
 6 Software (quantitativo e qualitativo)

 7 Apresentação e discussão de resultados
 8 Escrita académica e normas de referenciação

 9 Ética, Deontologia, Regulamento Geral de Proteção de Dados e Plágio
 

9.4.5. Syllabus:
 1 General Introduction to Multimedia Research Methodology in Education

 2 Research and Literature Review Issues
 3 Paradigms and Nature of Research

 4 Research methods
 4 Data Collection Techniques

 5 Data Analysis Techniques.
 6 Software (quantitative and qualitative)

 7 Presentation and discussion of results
 8 Academic writing and referencing standards

 9 Ethics, Deontology, General Data Protection Regulations and Plagiarism
 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Pretende-se que sejam adquiridos i) instrumentos conceptuais que permitam identificar problemas no domínio da

educação e dos seus contextos e ii) conhecimentos da epistemologia da ciência e sobre a atitude do investigador do
ponto de vista axiológico, ético e legal. Tal remete para a discussão epistemológica externa e interna da investigação e
atitudes do investigador face a quadros axiológicos.

 A escolha dos paradigmas e teorias indispensáveis à problematização e análise da realidade em estudo será facilitada
pela abordagem de conteúdos que equacionem, entre outras, a diversidade de paradigmas teóricos e a articulação
diferenciada da teoria com os restantes elementos, em conformidade com o quadro metodológico.

 Pretende-se, também, o desenvolvimento de competências i) sobre a diversidade de técnicas de recolha e tratamento
da informação com recurso a ferramentas informáticas e ii) de escrita científica e dos procedimentos formais usados
na elaboração de projetos e artigos científicos.

 

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The aim is to acquire i) conceptual tools to identify problems in the field of education and its contexts and ii)

knowledge of the epistemology of science and of the attitude of the researcher from the axiological, ethical and legal
point of view. This refers to the external and internal epistemological discussion of research and attitudes of the
researcher towards axiological frameworks.

 The choice of paradigms and theories indispensable to the problematisation and analysis of the reality under study will
be facilitated by the approach of contents that equate, among others, the diversity of theoretical paradigms and the
differentiated articulation of theory with the other elements, in accordance with the methodological framework.

 It is also intended the development of skills i) on the diversity of techniques for collecting and processing information
using computer tools and ii) of scientific writing and formal procedures used in the preparation of scientific projects
and articles.

 

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Com esta UC pretende-se que os doutorandos aprofundem conhecimentos, autonomamente, no domínio da

investigação, o que requer que possuam conhecimentos nos domínios em que se insere o doutoramento e assumam
uma atitude crítica sobre a multiplicidade desses conhecimentos e subjetividade inerente ao sujeito social. 

 O processo educativo centra-se na exposição teórica e desenvolvimento de conteúdos em contextos práticos
(elaboração de projetos e artigos científicos). Dá-se realce ao uso de tecnologias de tratamento de dados quantitativos
e qualitativos.

 A avaliação incidirá na análise do trabalho autónomo desenvolvido com vista a verificar o grau de conhecimento
adquiridos e na preparação de um esboço de projeto ou de um artigo, usando os procedimentos metodológicos
adequados.

 Os produtos finais são um artigo científico e sua apresentação oral (60%). A componente individual centrar-se-á na
escrita da parte metodológica dos projetos individuais (40%) de doutoramento (em formulário online).

 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The aim of this CU is for PhD students to develop their knowledge, autonomously, in the field of research, which

requires them to possess knowledge in the fields in which the PhD is inserted and take a critical attitude towards the
multiplicity of this knowledge and subjectivity inherent to the social subject. 

 The educational process focuses on theoretical exposition and development of contents in practical contexts
(elaboration of scientific projects and articles). Emphasis is placed on the use of quantitative/qualitative data
processing technologies.

 The evaluation will focus on the analysis of the autonomous work developed in order to verify the degree of knowledge



acquired and the preparation of a project outline or an article using the appropriate methodological procedures.
The final products are a scientific article and its oral presentation (60%). The individual component will focus on the
writing of the methodological part of the individual PhD projects (40%) (in online form).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Tendo em conta os objetivos definidos, os quais agregam o desenvolvimento de diferentes competências, como as
relativas ao estudo das várias metodologias de investigação, com destaque para a multiplicidade de métodos
existentes, tanto qualitativos quanto quantitativos, procurar-se-á privilegiar, sempre que possível tendo em conta os
contextos e disponibilidades profissionais dos doutorandos, metodologias de trabalho individual e de trabalho de
grupo. No primeiro caso, procura-se que, além de leituras e reflexões sobre os conteúdos abordados nas aulas
presenciais, os doutorandos , em conjunto com os seus orientadores, pensem nas questões metodológicas do seu
projeto individual. 

O trabalho de grupo centrar-se-á na elaboração de um artigo científico com base na proposta Internet Latent Corpus
Journal, tendo em conta as orientações e módulos que serão abordados nas aulas e na orientação tutorial dos
docentes em horários estipulados com cada grupo de trabalho. Irão sendo solicitados pequenos trabalhos e
participações individuais (trabalho autónomo, a maioria em rede na comunidade online Sapo Campus). Os critérios de
avaliação de todos os trabalhos (de grupo e individuais) incidirão no conhecimento de conteúdo, na capacidade de
reflexão crítica fundamentada e nas competências de investigação em educação. 

Importa reter que este processo de ensino e de aprendizagem se constitue por duas dinâmicas, uma que consiste na
apreensão dos diferentes saberes teóricos, outra onde se procura operacionalizar esses conhecimentos ao nível da
prática. Procurou-se equacionar a aprendizagem destes processos tanto de forma simples como de forma mista, isto
é, recorrendo-se à triangulação de teorias, métodos e técnicas por forma a problematizarem situações de caráter mais
prático ligadas a questões educacionais reais, à luz de referentes epistemológicos e metodológicos.

Por forma a assegurar a consecução de objetivos como, por exemplo, relativos ao desenvolvimento de capacidades
de pensamento, de pesquisa e de sistematização da informação, recorreu-se a outras estratégias de ensino e de
aprendizagem como os estruturadores gráficos e escrita recensões críticas e artigos de posição.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the three objectives, which aggregates the development of different competence and skills, such
as those relating to the study of various research methodologies highlighting the multiplicity of both qualitative and
quantitative methods we will to privilege, wherever possible taking into account the contexts of PhD Student and
professional availabilities, methodologies of individual work and group work. In the first case we tried that in addition
to readings and reflections on the content covered in the classroom with PhD students, along with their supervisor,
thinking of the methodological issues in his personal project. 

The working group focused on preparing a scientific paper based on the proposed Internet Latent Corpus Journal,
taking into account the guidelines and modules that have been covered in class and tutorial guidance of teachers in
stipulated time with each work group. Were being asked small jobs and individual participation (self-employment,
mostly in the online community network Sapo Campus). The criteria for assessment of all work (individual and group)
focused on content knowledge, the capacity for critical reflection and research competence in education.

Important to remember that this process of teaching and learning are constituted by two dynamic, one that consists in
the apprehension of different theoretical knowledge, another which seeks to operationalize this knowledge in the
practice. We sought to equate learning these processes both simple way of mixed form, ie, resorting to the
triangulation of theories, methods and techniques in order to problematize situations more practical nature relating to
real educational issues in the light of related epistemological and methodological.

To ensure the achievement of objectives, for example to promote the critical thinking competence, such as research
and systematization of information, we resorted to other strategies of teaching and learning as the graphics builder
and reviews written critiques papers and position.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Berger, A. (2018). Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative
Approaches. Sage.
Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-Based Research: A Decade of Progress in Education Research?
Educational Researcher, 41(1), 16–25. https://doi.org/10.3102/0013189X11428813
Quivy, R., Campenhoudt, L. (2019). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Gradiva.
Baker, R., & Inventado, P. (2014). Educational Data Mining and Learning Analytics. In J. Larusson & B. White (Eds.),
Learning Analytics: From Research to Practice (pp. 61–75). Springer.
Barab, S. (2014). Design-Based Research: A Methodological Toolkit for Engineering Change. In R. Sawyer (Ed.), The
Cambridge Handbook of the Learning Sciences (2nd ed., pp. 151–170). Cambridge University Press.

Anexo II - Preparação de Projeto de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Preparação de Projeto de Tese



9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis Project Preparation

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CTC/DTE

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
810

9.4.1.5. Horas de contacto:
45 TP

9.4.1.6. ECTS:
30

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):
Fernando Manuel dos Santos Ramos (15 horas)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira (15 horas)
Ana Margarida Pisco Almeida (15 horas)

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

- Conhecer e aplicar instrumentos conceptuais e metodológicos, vertidos num projeto de tese, que lhes permitam
identificar e compreender problemas com os quais se confronta a área de investigação das tecnologias digitais em
contexto educativo. 
- Construir, de forma progressiva e tutorada, um projeto de tese na área científica do Programa Doutoral.
- Defender, comunicar e disseminar publicamente o projeto de tese em provas, reuniões e publicações científicas nas
áreas científicas fundamentais do Programa Doutoral.
- Sistematizar, discutir, aplicar e comunicar conhecimentos conceptuais e metodológicos, de forma autónoma,
relativos ao desenvolvimento de um projeto de investigação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To know and apply conceptual and methodological tools, translated into a thesis project, that allow them to identify
and understand the problems faced by the research area of digital technologies in an educational context. 
- To build, in a progressive and tutored way, a thesis project in the scientific area of the Doctoral Programme.
- To defend, communicate and publicly disseminate the thesis project in tests, meetings and scientific publications in
the fundamental scientific areas of the Doctoral Programme.
- To systematise, discuss, apply and communicate conceptual and methodological knowledge, in an autonomous way,
concerning the development of a research project.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Estrutura de um projeto de tese de doutoramento:
Introdução 
Âmbito, finalidades e objetivos 
Questões de investigação
Enquadramento teórico/Revisão do estado da arte
Metodologia de investigação
Instrumentos e técnicas de recolha e tratamento de dados 
Cronograma 
Resultados esperados 
Plano de contingência 
Plano de disseminação (indexado ao cronograma)
Bibliografia
Planificação do processo investigativo (etapas e instrumentos de apoio);



Estruturação da fase de recolha e análise de dados
Planificação do processo de redação da tese
Preparação e redação de publicações científicas.

9.4.5. Syllabus:
Structure of a PhD thesis project:
Introduction 
Scope, aims and objectives 
Research issues
Theoretical framework/Revision of the state of the art
Research methodology
Data collection and processing tools and techniques 
Schedule 
Expected results 
Contingency plan 
Dissemination plan (indexed to schedule)
Bibliography
Planning of the investigative process (steps and support instruments);
Structuring the data collection and analysis phase
Planning the thesis writing process
Preparation and writing of scientific publications.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Uma vez que esta UC se constitui como um espaço de reflexão e aplicação conceptual e metodológica na construção
de um projeto de tese nesta área científica de interface entre as tecnologias da comunicação e a educação, os
conteúdos da UC estão alinhados pragmaticamente com as etapas/fases de construção do projeto de tese de
doutoramento, a saber: Identificação do tema
Razões para a escolha do tema
Enquadramento teórico do estudo
Questões investigativas
Objetivos
Enquadramento metodológico
Participantes
Informação
Recolha de informação
Tratamento da informação
Resultados esperados
Gestão do tempo para a investigação
Preparação para a redacção da tese
Disseminação

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since this CU constitutes a space for reflection and conceptual and methodological application in the construction of a
thesis project in this scientific area of interface between communication technologies and education, the contents of
the CU are pragmatically aligned with the stages/phases of construction of the PhD thesis project, which include:
Identification of a topic
Reasons for choosing the topic
Theoretical framework of the study
Investigative questions
Objectives
Methodological framework
Participants
Information
Information gathering
Information processing
Expected results
Time management for the research
Preparation for writing the thesis
Dissemination

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As atividades da UC decorrem numa modalidade blended learning, devendo os estudantes desenvolver parte do
trabalho em regime autónomo, mas acompanhado, na componente não presencial da UC.
As sessões presenciais da unidade curricular destinam-se à apresentação e discussão de um conjunto de áreas/temas
de investigação e dos elementos do projeto de tese que serão discutidos e aprofundados, posteriormente, com os
respetivos orientadores, em sessões de acompanhamento presenciais e a distância. 
A avaliação consiste (i) na apresentação e defesa do projeto de tese, perante um júri que inclui um examinador externo
ao Programa Doutoral. São objeto de avaliação a qualidade do documento e da sua apresentação e defesa.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):



The activities of the CU take place in a blended learning mode, with the students having to develop part of the work in
an autonomous regime, but accompanied, in the non-presential component of the UC.
The face-to-face sessions of the course unit are intended for the presentation and discussion of a set of areas/subjects
of research and the elements of the thesis project which will be discussed and deepened later, with the respective
mentors, in face-to-face and distance monitoring sessions. 
The evaluation consists of (i) the presentation and defence of the thesis project before a jury which includes an
external examiner from the Doctoral Programme. The quality of the document and of its presentation and defence are
evaluated.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino e de trabalho adotadas foram escolhidas em função do desenvolvimento da autonomia
progressiva dos estudantes na construção e apresentação do seu projeto de tese. 
Neste sentido, no que diz respeito à sua coerência com os objetivos da UC, a opção por metodologias mais
expositivas na fase de apresentação das temáticas e por metodologias mais participadas e interativas numa fase
posterior promovem a autonomia progressiva do estudante na construção do seu projeto, envolvendo o supervisor
científico num papel de agente tutor, facilitador dessa autonomia, mas presente no sentido de enquadrar e andaimar
esse processo de desenvolvimento conceptual e metodológico. Trata-se de uma UC que se constitui como um espaço
de análise e desenvolvimento crítico, contextualizado com cada projeto de investigação: o acompanhamento é feito
atendendo às finalidades, temáticas e territórios de intervenção específicos de cada projeto.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching and work methodologies adopted were chosen according to the development of the students'
progressive autonomy in the construction and presentation of their thesis project. 
In this sense, regarding its coherence with the objectives of the CU, the option for more expositive methodologies in
the presentation phase of the themes and for more participative and interactive methodologies in a later phase
promote the progressive autonomy of the student in the construction of their project, involving the scientific
supervisor in a role of tutoring agent, facilitator of this autonomy, but present in the sense of framing and guiding this
process of conceptual and methodological development. It is a CU that is constituted as a space of analysis and
critical development, contextualized with each research project: the follow-up is done taking into account the specific
purposes, themes and territories of intervention of each project.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Berger, A. (2018). Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative
Approaches. Sage. 
Coutinho, C. (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: teoria e prática. Coimbra: Almedina.
Fraenkel, J., Wallen, N. (2004). How to Design and Evaluate Research in Education. EUA: McGraw-Hill Higher
Education. 
Gray, D.(2009). Doing research in the real world. London: Sage Publications
Hartson, R., Pyla, P. (2019). The UX Book: Agile UX Design for a Quality User Experience. Morgan
Patten, M. (2012). Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials. Pyrczak Publ.
Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). Interaction Design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.

Anexo II - Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tese

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Thesis

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CTC/DTE

9.4.1.3. Duração:
 Anual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 1620

9.4.1.5. Horas de contacto:
 40 horas/anual

9.4.1.6. ECTS:
 60



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):
António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira (0,5 horas / semana)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Doutorados DEP/CIDTFF e DeCA/DigiMedia

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da UC, os estudantes deverão ter construído conhecimentos aprofundados sobre a problemática de entorno
do tema da tese bem como o estado da arte na investigação no seu domínio específico; organização e realização de
investigação sobre o tema da tese, bem como sobre a validação e disseminação de resultados alcançados que
propicie, realizar revisões do estado do conhecimento científico sobre temáticas relacionadas com os multimédia em
educação recorrendo a fontes de informação científica de referência internacional; aprofundar contextos e meios de
utilização de aplicações e tecnologias educacionais multimédia, recorrendo a métodos, técnicas e instrumentos de
recolha e análise de dados adequados e planear, estruturar e concretizar trabalhos de investigação, mediante
abordagens interdisciplinares, para efeitos de concepção, implementação, validação e divulgação de novo
conhecimento nos âmbito da Multimédia em Educação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course, students should have built up in-depth knowledge about the problems surrounding the thesis
topic as well as the state of the art in research in their specific field; to organise and carry out research into the thesis
topic, as well as validate and disseminate the results achieved in order to carry out reviews of the state of the art of
scientific knowledge on topics related to multimedia in education using international sources of scientific information
of reference; to deepen contexts and means of using educational multimedia applications and technologies, using
methods, techniques and tools for collecting and analysing appropriate data and to plan, structure and carry out
research work, through interdisciplinary approaches, for the purposes of design, implementation, validation and
dissemination of new knowledge in the field of Multimedia in Education.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos serão os que relevam dos tópicos em estudo por cada doutorando, com enfoque nas linhas de
investigação do CIDTFF e do DigiMedia e nas metodologias de investigação adequadas a cada caso.

9.4.5. Syllabus:
The contents will be those relevant to the topics under study by each doctoral student, focusing on the research lines
of CIDTFF and DigiMedia and on the research methodologies appropriate to each case.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Muito centrados nos projetos individuais de cada doutorando, ou mesmo quando os projetos de investigação se
possam alinhar em grupos de investigação que parte da mesma base de dados recolhidos, mas analisados mediante
perspectivas diferenciadas e diferenciadoras de cada elemento, a supervisão dos doutorandos será mais aturada na
relação dialógica com cada orientador ou equipa de orientação. A supervisão implicará também a ocorrência de
momentos de exposição pública dos resultados alcançados em períodos regulares do percurso de investigação, bem
como de seminários temáticos dinamizados por docentes da UA e/ou convidados externos. O envolvimentos nas
comunidades de prática existentes nas dinâmicas do CIDTFF e do DigiMedia será também encorajado.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Very focused on the individual projects of each PhD student, or even when the research projects may be aligned in
research groups that start from the same collected data base, but analysed through differentiated and differentiating
perspectives of each element, the supervision of the PhD students will pay more attention to the dialogical relationship
with each supervisor or supervision team. Supervision will also imply the occurrence of moments of public
presentation of the results achieved at regular periods of the research pathway, as well as thematic seminars given by
UA teachers and/or external guests. The involvement in the communities of practice existing in the scientific dynamics
of CIDTFF and DigiMedia will also be encouraged.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Relação supervisiva dialógica ou de grupo organizada de forma regular entre orientado(s) e orientador, apresentação e
discussão pública dos progressos nos trabalhos de investigação, atividades de disseminação de resultados. Os
doutorandos serão avaliados pelo seu desempenho ao longo do processo, incluindo as apresentações públicas (em
seminários ou em encontros) bem como as suas publicações.



9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regularly organised group or dialogical supervisory relationship between supervisor and doctoral student(s),
presentation and public discussion of the progress of the research work, activities for the dissemination of results.
Doctoral students will be evaluated by their performance throughout the process, including public presentations (in
seminars or meetings) as well as their publications.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Ver acima.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
See above.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Denzin, N. & Lincoln, Y. (2011). Handbook of Qualitative Methodology. Sage.
Gardner, S. & Mendoza, P. eds. (2010). On becoming a scholar: Socialization and development in doctoral education.
Stylus. 
Lovitts, B. (2001). Leaving the ivory tower: The causes and consequences of departure from doctoral study. Rowman &
Littlefield.
Patten, M. (2012). Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials. Pyrczak Publ.
Outros indicados a cada doutorando/Others referred to each doctoral student.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


