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ACEF/1415/0902012 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

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

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

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

A3. Ciclo de estudos:
Programa Doutoral em Música

A3. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A4. Grau:
Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Diário da República, 2.ª série — N.º 181 — 16 de Setembro de 2010

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Música

A6. Main scientific area of the study programme:
Music

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

212

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

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

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
3 years
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
40

A11. Condições específicas de ingresso:
Podem candidatar-se:
Os detentores de grau de grau de mestre ou equivalente legal em Música ou outro domínio científico desde que
acompanhado por uma formação superior em Música.
Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Música conferido na sequência de um 2º ciclo de
estudos organizado de acordo com o Processo de Bolonha por um estado aderente a este processo.
Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Música que seja reconhecido como satisfazendo
os objetivos do grau de mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente.

O Conselho Científico da Universidade de Aveiro pode admitir, sob proposta da direção do ciclo de estudos,
candidatos que não satisfaçam as condições referidas nos números anteriores mas cujo curriculum escolar,
científico, artístico e/ou profissional demonstre adequada preparação para a frequência do doutoramento. Dado
o elevado número de candidatos estabeleceu-se um mínimo de 14 (em 20 valores) para as provas de admissão.

A11. Specific entry requirements:
Candidates who have:
- Master level degree, or legal equivalent, in Music, or other scientific area when accompanied by high level
academic skills in Music.
- Foreign higher education degree in Music awarded on completion of a 2nd cycle study programme organised
in accordance with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process. 
- Foreign higher education degree in Music recognised as satisfying the objectives of the master degree by the
scientifically and statutorily competent body.

The Scientific Council of the University of Aveiro can admit applicants proposed by the Director of the Study
Cycle who do not meet the conditions specified above but whose academic, scientific, professional and/or
artistic curriculum reveal an adequate preparation for frequenting the programme.
Given the high number of candidates, it was established a minimum of 14 (out of 20) for the entrance exams..

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

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

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

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

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

Acústica e Tecnologia da Música Acoustics and Music Technologies

Análise e Teoria da Música Analysis and Music Theory

Composição Composition

Direcção de Coro e Orquestra Choir and Orchestra Conducting

Ensino do Instrumento/Canto/Música Music Teaching

Etnomusicologia Ethnomusicology

Performance Performance
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A13. Estrutura curricular

Mapa I - Composição

A13.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A13.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A13.2. Grau:
Doutor

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

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

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

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

Música / Music MUS 96 84

(1 Item)  96 84

Mapa I - Performance

A13.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A13.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A13.2. Grau:
Doutor

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

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

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

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

Música / Music MUS 96 84

(1 Item)  96 84
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Mapa I - Acústica, Tecnologia Música

A13.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A13.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A13.2. Grau:
Doutor

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

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Acoustics and Music Technologies

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

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

Música / Music MUS 96 84

(1 Item)  96 84

Mapa I - Etnomusicologia

A13.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A13.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A13.2. Grau:
Doutor

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

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

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

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

Música / Music MUS 96 84

(1 Item)  96 84

Mapa I - Ensino de Instrumento/ Canto / Música

A13.1. Ciclo de Estudos:
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Programa Doutoral em Música

A13.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ensino de Instrumento/ Canto / Música

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teaching instrument / Singing / Music

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

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

Música / Music MUS 96 84

(1 Item)  96 84

Mapa I - Direcção

A13.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A13.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A13.2. Grau:
Doutor

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

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

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

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

Música / Music MUS 96 84

(1 Item)  96 84

Mapa I - Análise e Teoria da Música

A13.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música
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A13.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Análise e Teoria da Música

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Music Analysis and Theory

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

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

Música / Music MUS 96 84

(1 Item)  96 84

A14. Plano de estudos

Mapa II - Acúsica, Tecnologia Música; Análise, Teoria Música; Ensino
Instrumento/Canto/Música; Etnomusicologia - Ano 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Acúsica, Tecnologia Música; Análise, Teoria Música; Ensino Instrumento/Canto/Música; Etnomusicologia

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Acoustics and Music Technologies; Music Analysis and Theory; Music Teaching; Ethnomusicology

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades

Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations (5)

Seminário Temático I MUS Semestre 1 270 30 TP 10 Obrigatória/Compulsive

Seminário Temático II MUS Semestre 2 270 30 TP 10 Obrigatória/Compulsive
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Projecto de

Especialização I

MUS Semestre 1 270 15 TP 10 Optativa / Optional

Projecto de

Especialização II MUS Semestre 2 270 15 TP 10 Optativa / Optional

Projecto de Investigação

em Música
MUS Anual 540 60 TP 20 Obrigatória/Compulsive

(5 Items)       

Mapa II - Acústica, Tecnologia Música; Análise Teoria Música; Ensino
Instrumento/Canto/Música; Etnomusicologia - Ano 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Acústica, Tecnologia Música; Análise Teoria Música; Ensino Instrumento/Canto/Música; Etnomusicologia

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Acoustics and Music Technologies; Music Analysis and Theory; Music Teaching; Ethnomusicology

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades

Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations (5)

Tese de Doutoramento MUS Anual 1620 30 TP 60 Obrigatória/Compulsive

(1 Item)       

Mapa II - Acústica, Tecnologia Música; Análise Teoria Música; Ensino
Instrumento/Canto/Música; Etnomusicologia - Ano 3

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Acústica, Tecnologia Música; Análise Teoria Música; Ensino Instrumento/Canto/Música; Etnomusicologia

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Acoustics and Music Technologies; Music Analysis and Theory; Music Teaching;Ethnomusicology

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 3

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 3

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Tese de Doutoramento MUS Anual 1620 30 OT 60 Obrigatória

(1 Item)       

Mapa II - Direcção de Coro e Orquestra; Performance - Ano 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades

Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations (5)

Projecto de Investigação

em Música
MUS Anual 540 60 TP 20 Obrigatória/Compulsive

Seminário Temático I MUS Semestre I 270 30 TP 10 Obrigatória/Compulsive

Seminário Temático II MUS Semestre II 270 30 TP 10 Obrigatória/Compulsive
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Recital I MUS Semstre I 270 15 TP 10 Optativa / Optional

Recital II MUS Semestre II 270 15 TP 10 Optativa / Optional

Projecto de

Especialização I
MUS Semestre I 270 15 TP 10 Optativa / Optional

Projecto de

Especialização II
MUS Semestre II 270 15 TP 10 Optativa / Optional

(7 Items)       

Mapa II - Direcção de Coro e Orquestra; Performance - Ano 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Recital III MUS Semestre I 540 15 TP 20 Optativa/Optional

Recital IV MUS Semestre II 540 15 TP 20
Optativa /

Optional

Projecto de Tese MUS Semestre II 540 15 TP 20
Optativa /

Optional

Projecto de

Especialização III
MUS Semestre I 540 15 TP 20

Optativa /

Optional

Projecto de

Especialização IV
MUS Semestre II 540 15 TP 20

Optativa /

Optional

Tese de Doutoramento MUS Anual 1620 30 TP 60
Optativa /

Optional

(6 Items)       

Mapa II - Direcção de Coro e Orquestra; Performance - Ano 3

A14.1. Ciclo de Estudos:
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Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 3

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 3

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades

Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto

/ Contact Hours

(4)

ECTS
Observações / Observations

(5)

Tese de

doutoramento
MUS Anual 1620 30 OT 60

Obrigatória / Compulsive - pode

incluir recital comentado / it may

include a Recital

(1 Item)       

Mapa II - Composição - Ano 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

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

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Seminário Temático I MUS Semestre I 270 30 TP 10
Obrigatória /

Compulsive

Seminário Temático II MUS Semestre II 270 30 TP 10
Obrigatória /

Compulsive

Projecto de

Especialização I
MUS Semestre I 270 15 TP 10

Optativa /

Optional

Projecto de

Especialização II
MUS Semestre II 270 15 TP 10

Optativa /

Optional

Projectos de Investigação

em Música
MUS Anual 540 60 TP 20

Obrigatória /

Compulsive

(5 Items)       

Mapa II - Composição - Ano 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Projecto de

ESpecialização III
MUS Semestre I 540 15 20

Optativa /

Optional

Projecto de

Especialização IV
MUS Semestre II 540 15 20

Optativa /

Optional

Projecto de Tese MUS Semestre II 540 15 20
Optativa /

Optional

Tese de Doutoramento MUS Anual 1620 30 60
Optativa /

Optional

(4 Items)       
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Mapa II - Composição - Ano 3

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Música

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

A14.2. Grau:
Doutor

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 3

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 3

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades

Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS
Observações / Observations

(5)

Tese de

Doutoramento
MUS Anual 1620 30 OT 60

Pode incluir um port-folio de

composições / It may include a

portfolio of w orks

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

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

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Jorge Salgado Correia; Susana Sardo; Helena Santana

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
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Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Não se aplica / It does not apply

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Não se aplica / It does not apply

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

Não se aplica

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

It does not apply

A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

<sem resposta>

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

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

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
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A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA1.pdf

A20. Observações:

Sobre a estrutura curricular:
O 2º ano do PDM oferece aos alunos das áreas de especialização de Performance, Composição e Direcção dois
percursos alternativos: frequência de uma componente curricular semelhante à do 1º ano (inclui UCs de Recital
III e IV ou Projecto de Especialização III e IV) mais Projecto de Tese; ou opção pela UC única de Tese de
Doutoramento.
Desde a criação do PDM que todos os alunos optaram pelo segundo percurso demonstrado assim a sua
vontade em concentrar todos os esforços na investigação e desenvolvimento de actividades intrinsecamente
associadas à sua tese.
Neste sentido propomos reformular o plano curricular, extinguindo esse percurso alternativo do 2º ano para
todos as áreas de especialização. Uma vez que as UCs curriculares do percurso alternativo nunca
funcionaram não adicionámos os mapas correspondentes a estas UCs no ponto 6.2.1 deste formulário.

Sobre o recurso a especialistas para apoio à docência nas áreas instrumentais:
De modo a oferecer uma formação de excelência na vertente da performance dos diferentes instrumentos, o
PDM recorre frequentemente a especialistas/intérpretes para o apoio à docência. Esta situação ocorre
sobretudo nas disciplinas de Recital I e II e no âmbito da UC Tese de Doutoramento, se esta incluir recital.
Assim, foi adoptada a figura do professor peripatético que enquadra professores colaboradores como: Álvaro
Teixeira Lopes, Pedro Burmester, Mário Laginha (pianistas); Miguel Bernat (percussionista), Jarret Buttler
(Trombonista); e Jaroslav Mikus (violoncelista). O responsável pela disciplina de Recital I e II articula com estes
especialistas na definição e acompanhamento dos programas individuais de recital dos alunos.
Consequentemente, não incluímos fichas individuais destes professores peripatéticos neste formulário.

Sobre a proposta de extinção da área de Especialização Acústica e Tecnologia da Música:
Desde que o PDM entrou em funcionamento, nunca nenhum aluno se inscreveu na área de especialização
Acústica e Tecnologia da Música. Por outro lado, o docente devidamente habilitado para para coordenar esta
área de especialização suspendeu a sua relação contratual com a Universidade de Aveiro e encontra-se a
trabalhar no estrangeiro. Como resultado do acima exposto vamos propor que se retire do currículo do PDM
esta área de Especialização.

Sobre o ponto 7.1.4. Empregabilidade 
Todos os alunos do PDM são músicos profissionais, alguns com carreiras consolidadas, Neste sentido a
empregabilidade não constitui um dos objetivos do PDM sendo no entanto importante a valorização profissional
que oferece. Preenchemos por isso com um resultado de 100% o mapa do ponto 7.1.4.

Sobre o número de ECTS 
O PDM tem neste momento a possibilidade de ser concluído com um número mínimo de 180 ECTS (3 anos TI) e
máximo de 240 (4 anos TI). No entanto, iremos propor um número único de 180 ECTS para a conclusão do curso
(embora o aluno o possa concluir em mais do que três anos repetindo matrículas).

A20. Observations:

About the curricular structure:
The 2nd year of PDM offers students the areas of specialization Performance, Composition and Direction two
alternative routes: frequency of a curricular component similar to the 1st year (including UCs Recital III and IV
or Project Specialization III and IV) more Project Thesis; or only option for UC PhD thesis.
Since the creation of the PDM all students have opted for the second route, demonstrating their willingness to
concentrate all the efforts on research and development activities intrinsically related to their thesis.
In this sense we propose to reformulate the curriculum, extinguishing the alternative route of the 2nd year for all
areas of expertise. Since the UCs of the alternative route have never been an option, we decided not to add the
maps corresponding to these UCs in Section 6.2.1 of this form.

On the use of experts to support teaching in instrumental areas :
In order to provide training of excellency in the performance of the different instruments, the PDM frequently
calls on specialists / interpreters to support the teaching. This occurs mainly within the disciplines of Recital I
and II and within the UC PhD thesis , if it includes recital. Thus , the collaboration of peripatetic teachers has
been adopted : Álvaro Teixeira Lopes , Pedro Burmester , Mário Laginha ( pianists ) ; Miguel Bernat (
percussionist ) , Jarret Buttler ( Trombonist ) ; and Jaroslav Mikus ( cellist ) . The staff member responsible for
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these disciplines articulates with these peripatetic specialists in defining and monitoring the individual recital
projects of the students.
Consequently , we did not include individual curricular file of these peripatetic teachers in this form.

On our proposal to terminate the area of specialization Acoustics and Music Technology :
Since the PDM started, there was never a student who has applied for the specialization area of Acoustics and
Music Technology . On the other hand, the teacher duly empowered to coordinate this area of expertise
suspended its contractual relationship with the University of Aveiro and went to work abroad. As a result of the
above, we propose to remove from the PDM curriculum the specialization area Acoustics and Music
Technology 

About section 7.1.4 . Employability :
All of our students are professional musicians. Thus Employability is not a concern. For students, professional
development that such certification can offer to them, is the really reason of being with us. So we filled with 100
% in the first line of the Map 7.1.4. of the form.

On the number of ECTS
Presently, the PDM opens to the possibilities of being completed with a minimum of 180 ECTS (3 years IT) or
maximum of 240 (4 years IT). However, we will propose a single ECTS number of 180 for the completion of the
course (although students may extend their permanence in the course beyond the three years in order to
conclude).

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O Programa Doutoral em Música da UA tem sido procurado maioritariamente por músicos profissionais com
interesse em dois aspectos essenciais para a sua formação: o aperfeiçoamento instrumental e a
reflexão/investigação sobre a sua prática performativa sob várias perspectivas científicas. Outros têm
procurado formação ou como compositores ou como investigadores na área da Etnomusicologia ou da Teoria
da Música.
Face ao exposto, constituem objectivos do PDM: Oferecer uma continuidade de formação de 2º ciclo em Música
e Música para o Ensino Vocacional; Contribuir para a criação de quadros especializados em música, com uma
formação sólida em Performance; Consolidar a valorização da Música enquanto área científica no seio da
academia portuguesa; Continuar a oferecer um espaço de diálogo de internacionalização académica e artística,
seja no domínio da performance, dos Estudos em Performance, da Composição ou das Ciências Musicais.

1.1. Study programme's generic objectives.
The Music Doctoral Program aims to prepare researchers and artists who have proved to possess a high
scientific qualification and autonomy in order to be able to fulfill specific requisites and to develop research
work within different domains as Performance, Ethnomusicology, Composition and Music Theory.
The aims of the course are: 
- To develop the same formation trends which were introduced in the second cycle in Music and in Vocational
Music Teaching;
- To contribute to the creation of specialized music professionals, who must acquire a solid preparation on
instrumental practice - To consolidate the Music scientific area within the portuguese Academy; 
- To continue developing opportunities for internationalization seeking high quality academic and artistic
dialogues, be it in the areas of Performance, Performance Studies or Composition, be it in the area of Music
Sciences.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A Universidade de Aveiro tem vindo a distinguir-se pela aposta feita no ensino e na investigação no domínio da
música, através quer da oferta de cursos de graduação e pós-graduação, como de diversos cursos de pequena
duração ou de diversos tipos de iniciativas, algumas delas com parceiros internacionais, orientadas para este
fim. No seu conjunto, a investigação realizada, tem vindo a promover o desenvolvimento de capital intelectual e
a aquisição de recursos tecnológicos e financeiros (bolsas e projectos), que melhoraram substancialmente a
qualidade da oferta formativa, quer nos cursos de formação inicial, quer em cursos de pós-graduação e em
iniciativas de extensão universitária (serviços qualificados e que captam financiamentos próprios).
A UA e o Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) têm garantido o desenvolvimento destas condições,
articulando com a Unidade de Investigação INET-MD (Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em
Música e Dança), que agrupa três pólos localizados nas Universidade de Aveiro, Universidade Nova de Lisboa
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(FCSH), e Universidade Técnica de Lisboa (Faculdade de Motricidade Humana). Alguns dos seus docentes
fazem ainda parte de outras unidades de investigação, designadamente a UnIMeM (Unidade de Investigação em
Música e Musicologia sediada na Universidade de Évora) e o CESEM (Centro de Estudos em Sociologia e
Estética Musical sediado na Universidade Nova de Lisboa - FCSH). A experiência alcançada ao longo das duas
décadas de existência deste departamento e, mais recentemente da Unidade de Investigação que acolhe
(INETMD) que alcançou a classificação de Muito Bom na avaliação internacional (2009), a formação académica
e científica do seu pessoal docente, o seu desempenho profissional e a colaboração, nacional e internacional,
em diferentes iniciativas e projectos de investigação, têm favorecido a criação de um clima cultural e científico
de qualidade, sendo uma garantia de concretização dos objectivos do programa de Doutoramento em Música,
aqui proposto.
Ainda que, de facto, a introdução da música prática no ensino universitário tenha sido uma inovação da
Universidade de Aveiro, não só ao nível nacional, como mesmo europeu continental, é inegável que esta opção
se esteja a revelar um êxito, seja pelo número de candidatos aos ciclos já existentes, a cada ano melhor
preparados, seja pela frequente demanda de informações a respeito de uma possibilidade como esta que aqui
se propõe. Acima de tudo, é a qualidade dos alunos que vêm sendo formados pelo Departamento de
Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, nos campos da Música e do seu ensino, revelada tanto nos
prémios que têm ganho, como nos cargos de direcção que vêm obtendo em escolas de música de todo o país,
que nos faz sentir cada vez mais a necessidade de criação de um doutoramento deste tipo, que venha dar
seguimento aos estudos já completados.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The University of Aveiro has been distinguished by the investment in teaching and research in the area of
Music, through offering both graduate and postgraduate courses and different short duration courses or other
kind of initiatives, some of them counting with international partnerships. All together the achieved research has
been promoting the development of intellectual capital and the acquisition of technological and financial
resources (scholarships and projects) which substantially improve the quality of the training offer, both in the
graduate courses and in the postgraduate courses as well as in other kind of initiatives (like qualified services
which succeed in capturing their own financial support).
The UA and the Department of Communication and Art (DeCA) have assured the development of these
conditions, articulating with the Research Unit INET-MD (Institute of Ethnomusicology – Center of Music and
Dance Studies), which has three branches rooted in the Universidade de Aveiro, Universidade Nova de Lisboa
(FCSH) and Universidade Técnica de Lisboa (Faculdade de Motricidade Humana). Some of the staff members
belong to other research units, namely the UnIMeM (Unidade de Investigação em Música e Musicologia rooted
in the Universidade de Évora) and the CESEM (Centro de Estudos em Sociologia e Estética Musical rooted in
the Universidade Nova de Lisboa - FCSH). The experience accumulated during the two decades of this
department existence together with the experience of INET-MD, which has accomplished the classification of
Very Good in the international evaluation (2009), the scientific and academic training of its staff, their
professional skills and the national and international collaboration in different initiatives and research projects,
have helped to the creation of a quality cultural and scientific atmosphere; being all of the above a guarantee to
reach the objectives of the Doctoral Program in Music, here proposed. Although, in fact, the introduction of
'musica practica' in the University was a novelty in the Universidade de Aveiro, not only at national level but
even at european level, it is undeniable that this option proved to be a success; first, because of the number of
candidates who apply to the existent cycles, and, second, because of the too often manifested need of a course
such as the one we are here proposing. Above all, it is the quality of the students trained in the Departamento de
Comunicação e Arte of the Universidade de Aveiro and what they have accomplished - numerous prizes and
important professional positions as music schools directors, etc - , in the areas of Music and Music Teaching,
what makes us feel the urgency of creating the present course as a complement to their studies.

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

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

2.1 Organização Interna

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

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente, sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos. 
Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso - a quem incumbe, designadamente, a promoção da
qualidade e da definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a qualidade do
ensino - e a Comissão Científica. Está prevista a formalização de uma Comissão de Acompanhamento, embora,
informalmente, através da participação de elementos externos na avaliação dos projectos de investigação
apresentados pelos alunos no final do 1º ano, .
A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

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

The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of the
contents of course units. 
The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) who promotes the
quality of the program and defines, articulates and manages its overall strategy regarding quality assurance
and enhancement and the Scientific Committee; a Monitoring Committee is to be created soon, although this
monitoring has been actually made by the external members participating in the evaluation of the students
thesis projects in the end of the first year.
The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and
presents its proposal for approval by the Rector. 

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

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

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

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

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A partir de meados da década de noventa, a UA colocou as questões da qualidade como uma prioridade
institucional, desenvolvendo um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-
Aprendizagem, numa primeira fase de monitorização das Unidades Curriculares (uc) com o objectivo de
promover a melhoria contínua do seu funcionamento. No entanto este sistema não foi ainda implementado ao
nível do 3º ciclo. Assim, o modo como o PDM tem garantido a monitorização do funcionamento das UCs passa
pelo acompanhamento dos alunos em regime de tutoria por parte dos membros da Direção do curso que
integra um elemento de cada área de especialidade.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
From the mid-nineties, quality issues became a priority for the UA. It designed an internal Quality Management
System (QMS) for the Teaching and Learning Process, the first stage of which involved a system for monitoring
the Curricular Units (CUs) with a view to promoting the ongoing process of enhancement. However this system
has not been implemented at the 3rd cycle level. Therefore, at the PDM level, the quality assurance has bee
guaranteed through the monitoring of students in mentoring scheme by members of the current direction which
includes an element of each specialty area.

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

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
do Vice Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico. No caso do PDM a
responsabilidade de monitorização é do diretor de curso em articulação com os restantes membros da direção.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of Quality Management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the institutional
evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and Planning,
namely the Strategic Planning Office. In the case of PDM the responsibility of monitoring the course belongs to
the director in conjunction with the other board members.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
Todo o processo é feito em regime de tutoria individual e através de reuniões periódicas com os alunos e
docentes confirme explicado no ponto 2.2.5

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The whole process is done in individual tutoring system and through regular meetings with students and
teachers as explained in 2.2.5

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

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

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
Periodically, the course director meets with the students and their representatives, and with the faculty at
the beginning of the year, to become aware of problems and suggested solutions. The course director

https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_documentogeral.pdf
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regularly monitors the views of students, either through individual meeting, or via email. Whenever there is
need for planning improvements, the student representatives are consulted, in order to confirm the data in
question, which is gathered through reviews. In the case of an external evaluation, the report is disclosed
and discussed in the presence of both student representatives and faculty and, where appropriate, with

non-teaching staff so that suggestions or criticisms can be made in order to improve the course’s success.

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

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
n/a

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

anfiteatro/amphitheatre - 21.1.20 64.2

sala de aula/estudo - Órgão/organ classroom - 21.2.31 13.7

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

sala de aula - pianos digitais/digital paino classroom - 21.3.31 46.6

sala de aula - canto/voice classroom - 21.3.33 29.9

sala de aula - cordas/srings classroom - 21.3.43 28.2

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

estúdio audiovisual e régie - 21.1.6-1 e 21.1.6-2 146.2

sala de aula - música eletroacústica/music eletroacustic classroom - 21.3.42 61.5

auditório/audithorium - 21.1.08 a 12 245.4

20 sala de estudo instrumento/20 instrument study room (20) - 21.1.27 a 21.1.48 166

sala de aula/estudo/classroom - 21.3.39 e 21.3.40 36.8

sala de aula - percussão/percussion classroom - 21.1.49 90

sala de aula composição/composition classroom - 21.3.41 27

estúdio de chroma - fotografia/chroma studio - photography - 21.1.28-3 33.6

estudio de som/gravação e régie/sound studio/recording and régie - 21.1.3-2 e 21.1.3-1 80.8

laboratório de investigação INET-md - 21.2.21 46.6

sala de alunos em investigação - 21.3.17 24.4

sala de reuniões/meeting room - 21.1.24 50.5

laboratório multimédia/multimédia Lab - 21.1.19 63.6

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

sala de aula/estudo - guitarra/guitar claaroom - 21.2.40 18.4

3 salas de aula/classroom - 11.1.3, 2.1.19, 21.1.18, 21.2.12 194.7

CIME - laboartório de música electroacústica/electroacustic lab - 21.3.34 160

bilblioteca UA/library UA 2320

centro de estudos de jazz 80

auditório Reitoria/Rectory Auditorium 516

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).
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Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

órgão de tubos/pipe organ 1

piano vertical/upright piano 4

piano de cauda/grand piano 9

piano digital/digital piano 19

TV/TV 4

video projetores/video projectors 16

leitor DVD/CD's 3

video VHS/VHS video 4

computador com colunas auto amplif icadas /computer w ith speakers amplif ied 1

teclados mdi/midi keyboards 15

saxofone Tenor/tenor saxophone 1

saxofone Barítono/baritone saxophone 1

guitarra/guitarr 2

marimba/marimba 2

glockenspeil/clockenspeil 2

violoncelo/cello 1

corne inglês/english horn 1

clarinete baixo/bass clarinete 1

flauta baixo/bass f lute 1

flauta alto/alto f lute 1

bateria de jazz/jazz drums 1

amplif icador de baixo eletrico/electric bass amplif ier 1

jogo de 4 timpanos/set of 4 Timpani 1

vibrafones/vibraphones 2

3 oitavas de gongs tailandesas/3/8 of Thai gongs 1

bombo orquestral/bass orchestral 2

jogo sinos tubulares/tubular bells 1

xilofone/xylophone 1

bongós, pratos, congas, baterias, tomtons, ro-totons/bongos, cymbals, congas, drums, tomtons, ro-totons, etc. 30

amplif icador de guitarra eletrica/eletric guitar amp 1

estantes de música/music shelves 75

equipamento de chroma key/chroma key studio 1

estudio de gravação multipista/multitrack audio studio 1

kit e projetores de iluminação/lightning kit 10

ilhas de pós produção video/pos-production suites 4

sistema integrado de som/integrates sound system 5

telas de projeção/projection screen 10

órgão eletrico/eletric organ 1

aparelhagem com leitor de CD/som stereo w ith CD/som stereo w ith CD player 2

computadores multimédia/multimedia computers 60

impressora multifunções/multifunction printers 2

espelhos/mirrors 4

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O PDM tem vindo a consolidar as suas parcerias no quadro internacional, aspeto que tem vindo a ser
reconhecido por um conjunto de instituições que procuram o programa e com ele estabelecem acordos de
funcionamento. Destaca-se neste quadro a parceria estabelecida com duas organizações espanholas de
produção e formação artística (Musikeon e Arte Music) com as quais o PDM firmou um acordo de recepção de
estudantes de doutoramento. No ano letivo de 2014-2015 este acordo trouxe para o PDM 9 alunos provenientes
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de Espanha e 3 alunos provenientes do México. O mesmo se aplica a países de expressão portuguesa
designadamente com Moçambique – através da Universidade Eduardo Mondlane –, Cabo Verde – Universidade
de Cabo Verde – e Brasil – UNIRIO, UFRJ, UFMG, USP, entre outras – com as quais têm sido desenvolvidos
projetos de mobilidade de estudantes e professores. Está ainda em curso um processo de parceria com a
Universidade KwaZulo Natal em Durban (África do Sul)

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The PDM has been consolidating its connections in the international framework. It is noteworthy in this context
the partnership with two Spanish organizations of artistic production and training (Musikeon Art and Music) with
which the PDM has signed a doctoral program agreement. In the academic year 2014-2015 this agreement
brought to the PDM 9 students from Spain and three students from Mexico. The same applies to Portuguese-
speaking countries in particular to Mozambique - by Eduardo Mondlane University - Cape Verde - Cape Verde
University - and Brazil - UNIRIO, UFRJ, UFMG, USP, among others - with which PDM has been developing
projects of mobility for students and teachers. At the moment a project of partnership with the University
KwaZulo Natal in Durban (South Africa), is in process through the application to different programs of the
European Horizon 2020 (Rise and Twining).

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

O PDM tem vindo a promover um conjunto de ações de diálogo com programas e instituições nacionais, no
sentido de validar os seus resultados e de usufruir de colaborações importantes para o seu sucesso. A
colaboração de colegas de outros programas doutorais na validação dos projetos de doutoramento dos
estudantes do PDM tem sido uma constante assim como o pedido de colaboração em coorientações de teses
de acordo com as especialidades. Por outro lado, organizações como a Orquestra Filarmonia das Beiras e
diferentes Autarquias têm sido interlocutores fundamentais na oferta de espaços laboratoriais para os nossos
estudantes e de equipamentos para a apresentação pública dos seus trabalhos performativos. Importa ainda
salientar o facto de a UA ter vindo a ser, desde 2001, um destinatário importante para a doação de acervos de
música o que constitui um excelente terreno de pesquisa para a elaboração de teses de doutoramento
potenciando novas doações.

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

The PDM has been promoting a set of dialog actions with national doctoral programs and some institutions, in
order to validate the results and take advantage of important contributions to its success. The collaboration of
colleagues from other doctoral programs in the validation of doctoral projects of the PDM students has been a
constant as well as their collaboration in co-advising theses according to the specialties. On the other hand,
organizations such as the Orquestra Filarmonia das Beiras and different local municipalities have been key
partners as laboratory spaces for our students and also important equipment for public presentation of their
performances. It should also be noted that the UA have been, since 2001, a major recipient for the donation of
music collections, which is an excellent field research for the development of doctoral theses thus contributing
to increase new donations.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
Os estudos em música possibilitam um conjunto de diálogos inter-disciplinares que abrem possibilidades
diversas no quadro da Universidade de Aveiro. Neste momento existem vários trabalhos de doutoramento que
são desenvolvidos em colaboração com a Escola de Saúde (na área da música e medicina), com o
Departamento de Química (na área dos materiais para a construção de instrumentos de música), com o
Departamento de Eletrónica (no domínio da acústica). Por outro lado, o PDM articula várias das suas atividades
com outros ciclos de estudos designadamente a licenciatura e o mestrado em música onde vários dos
estudantes de doutoramento colaboram como docentes ou co-adjuvando aulas, sobretudo de instrumento,
canto e direção de coro e orquestra. É neste contexto que se desenvolvem projetos performativos comuns que
frequentemente participam, também, em atividades de extenção da Universidade de Aveiro.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
Studies in music enables a set of inter-disciplinary dialogues that open several possibilities within the University
of Aveiro. At the moment there are several doctoral projects that are being developed in collaboration with the
Health School (in the area of music and medicine), with the Department of Chemistry (in the area of materials for
the construction of musical instruments), with the Department of Electronics (in the field of acoustics). In
addition, the PDM articulates several of its activities with further studies including the undergraduate and
master's degree in music where many of PhD students collaborate as teachers or teacher assistant, especially
in the field of musical instrument, singing and conduction of choir and orchestra. In this context several common
performative projects have been developed as outreached activities of the University of Aveiro.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - António José Vassalo Neves Lourenço

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - António Manuel Chagas Rosa

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - David Wyn Lloyd

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/84f1dcb6-7508-789d-fcb8-54d3c24e7c45
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/ab6f5f7f-5fdc-631b-8ecd-54eb4a2e0a30
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Evgueni Zoudilkine

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Filipa Martins Baptista Lã

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/752628e3-ebff-1b37-6d98-54eb500f0a44
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/ec61f40e-9155-22d0-3378-54eb52f6abf0
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helena Maria da Silva Santana

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Helena Paula Marinho Silva de Carvalho

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Isabel Maria Machado Abranches de Soveral

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

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

<sem resposta>

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/5327759c-a341-26fa-db4a-54eb540ec243
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/49475e26-dcec-9317-b843-54eb5729fe01
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/73ced8aa-30df-921c-a464-54eb5b967fd5
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<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Salgado de Castro Correia

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José Paulo Torres Vaz de Carvalho

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria do Rosário Correia Pereira Pestana

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Paulo Maria Ferreira Rodrigues da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Maria Ferreira Rodrigues da Silva

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Pedro João Agostinho Figueiredo Rodrigues

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60

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

Mapa VIII - Sara Carvalho Aires Pereira

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Susana Bela Soares Sardo

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

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

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

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo de Negreiros

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Helena Ribeiro da Silva Caspurro

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

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

Nome / Name
Grau /

Degree

Área científica / Scientific

Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

António José Vassalo Neves

Lourenço
Doutor Música 100 Ficha submetida

António Manuel Chagas Rosa Doutor Música 100 Ficha submetida

David Wyn Lloyd Doutor Música 50 Ficha submetida

Evgueni Zoudilkine Doutor Música 100 Ficha submetida

Filipa Martins Baptista Lã Doutor Música – Performance (Canto) 100 Ficha submetida

Helena Maria da Silva Santana Doutor
Música e Musicologia do século

XX
100 Ficha submetida

Helena Paula Marinho Silva de

Carvalho
Doutor Música 100 Ficha submetida

Isabel Maria Machado Abranches

de Soveral
Doutor Música 100 Ficha submetida

Jorge Manuel de Mansilha Castro

Ribeiro
Doutor Música 100 Ficha submetida

Jorge Manuel Salgado de Castro

Correia
Doutor MÚSICA - Performance 100 Ficha submetida

José Paulo Torres Vaz de Carvalho Doutor Música 100 Ficha submetida

Maria do Rosário Correia Pereira

Pestana
Doutor

Ciências Musicais -

Etnomusicologia
100 Ficha submetida

Paulo Maria Ferreira Rodrigues da

Silva
Doutor

Biochemistry and Applied

Genetics
100 Ficha submetida

Pedro João Agostinho Figueiredo

Rodrigues
Doutor

Programa Doutoral em Música –

Performance
60 Ficha submetida

Sara Carvalho Aires Pereira Doutor Música – composição 100 Ficha submetida

Susana Bela Soares Sardo Doutor
Ciências Musicais -

Etnomusicologia
100 Ficha submetida

Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo

de Negreiros
Doutor Música 100 Ficha submetida

Maria Helena Ribeiro da Silva

Caspurro
Doutor Educação Musical 100 Ficha submetida

   1710  

<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 16 93,6

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 18 105,3
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4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

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

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
18 105,3

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

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

the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

FTE

Percentagem* /

Percentage*

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

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
15 87,7

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

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
0 0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

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

Os procedimentos para avaliação do corpo docente da Universidade de Aveiro (UA) integram-se na política
desenvolvida pela instituição para a garantia da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que assenta,
mais do que na avaliação do processo, na melhoria contínua dos processos internos de funcionamento. A
avaliação da qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos
sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, e que é também uma exigência legal, está contemplada
no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, em vigor desde agosto de 2011. 
O modelo de avaliação desenvolvido na UA baseia-se na recolha exaustiva de dados relativos à atividade
docente, associado a um processo que foi amplamente divulgado e participado com vista à obtenção de um
procedimento consensual. No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico,
promovida a discussão pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da
Universidade e publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011.
Tendo-se detetado, após o tratamento dos resultados das edições de 2004 a 2007 e 2008 a 2011, que o
Regulamento carecia de algumas conformações e aperfeiçoamentos, este Regulamento foi objeto de alteração,
consubstanciada no Regulamento n.º 163/2013, publicado no Diário da República n.º 90, 2.ª Série, de 10 de maio.
Através do sistema de avaliação desenvolvido, é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja, o ensino, a investigação, criação
artística e produção cultural, a cooperação e transferência de conhecimento e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação, os Diretores, na audição dos Avaliados da respetiva
unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente considerados na definição dos próprios
perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor para validação, os Estudantes, através do Sistema de
Garantia de Qualidade, o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro
(CCADUA), no acompanhamento de todo o processo, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados, e o Reitor a quem incumbe supervisionar o
processo de avaliação. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha
de dados já existentes na Universidade (RIA, SGQ) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS).

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

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

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
No ano letivo 2013/2014 o DeCA tinha 7 trabalhadores não docentes, com contratos a 100%, organizados da
seguinte forma:
1 trabalhador com funções de adjunto de direção afeto e assessoria técnica/pedagógica das Direções de curso
e do departamento;
4 trabalhadores alocados ao secretariado geral dos cursos
1 técnico para a área do audiovisuais e som
1 operário qualificado que presta apoio à organização dos espaços letivos.
O DeCA conta com pessoal administrativo e técnico superior que presta apoio às
Licenciaturas, pós-graduação, mestrados e doutoramentos, assim como ao corpo docente e discente. Este
pessoal não docente estabelece também as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos
da UA. 
No ano letivo 2014/2015 o DeCA admitiu mais 2 trabalhadores com funções de acompanhadores musicais.

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

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A maioria do pessoal não docente tem qualificações superiores (4), 1 tem frequência universitária, 1 tem
funções de coordenação e outro é operário qualificado.

http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf
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ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - Técnico Superior (pós-graduação em gestão de Informação)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Técnico Superior (Licenciatura)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Técnico de Informática de Grau 1 – Nível (frequência Universitária)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Licenciatura)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA - Técnico Superior (Licenciatura) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistente operacional – (Instrução primária)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA - Coordenador Técnico (11º ano)
No ano letivo 2014/2015
STEFANO AMITRANO - Técnico Superior (Mestrado)

TAÍSSA POLOAKOVA PACHECO CUNHA (Licenciatura e frequência de mestrado)

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

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

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

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

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

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

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

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
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Masculino / Male 71

Feminino / Female 29

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 6.9

28 e mais anos / 28 years and more 93.1

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

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 17

2º ano curricular 18

3º ano curricular 19

4º ano curricular 31

 85

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

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

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 20 40 40

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 27 47 60

N.º colocados / No. enrolled students 20 28 31

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 20 28 31

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 14 14 14

Nota média de entrada / Average entrance mark 15 16 16

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

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

A distribuição dos alunos pelas diferentes áreas de especialização ocorre da seguinte forma: a maioria
frequenta a área de Performance, seguida das áreas de Etnomusicologia, Ensino de Instrumento/Canto/Música,
Direcção, Composição e Análise e Teoria da Música. A área de Acústica e Tecnologia da Música não tem
atraído candidatos. Destaca-se todavia a grande procura da área de Performance sobretudo por alunos
oriundos de Espanha e de países da América Latina.

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

The distribution of students by the different areas of expertise is as follows : the majority attends the
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Performance area, then areas of Ethnomusicology , Instrument Teaching / Singing / Music, Conducting,

Composition and Analysis and Music Theory. The area of Acoustics and Music Technology has not attracted
candidates. Noteworthy is however the great demand for the Performance area especially by students from
Spain and Latin American countries.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

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

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

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

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acompanhamento dos estudantes de doutoramento inicia-se ainda no seu processo de candidatura através
do apoio on-line que lhe é dado pelo director do PDM. No início do ano letivo os estudantes são recebidos numa
sessão solene que inclui uma Lição Inaugural para a qual é convidado um investigador de prestígio
internacional numa área emergente dos estudos em música, seguida de uma sessão de esclarecimento sobre
o funcionamento do curso.
No âmbito do PDM foi formado em 2011 o Grupo Post-IP (post-in-Progress) que ao longo do ano organiza
diversas atividades relacionadas com a investigação em música assim como uma conferencia internacional
bianual. Todos os anos este grupo desempenha um papel central no acolhimento aos novos estudantes.
Finalmente o INET-md (Unidade de Investigação que enquadra o PDM) oferece todo o apoio logístico e de
orientação científica aos novos alunos. 

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
The monitoring of PhD students still starts in your application process through the online support given to it by
the Director of PDM . At the beginning of the school year students are welcomed in a solemn session that
includes an inaugural lesson for what is called an international prestigious researcher in an emerging area of
study in music, followed by a debriefing session on the functioning of the course.
Under the PDM was formed in 2011 the Post -IP Group ( post -in -Progress ) that throughout the year organizes
various activities related to research in music as well as a bi-annual international conference . Every year this
group plays a central role in welcoming new students .
Finally INET -md (Research Unit framing PDM ) offers all the logistical support and scientific guidance to new
students

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

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

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

Os programas doutorais da UA não estão por enquanto sujeitos ao processo de avaliação pelo sistema de
garantia e qualidade (SGQ) no âmbito do qual os estudantes são convidados a pronunciar-se sobre o
desempenho dos docentes e sobre o seu grau de satisfação relativamente ao curso. Todavia, e tendo em conta
o facto de grande parte dos estudantes do PDM que todos os anos se candidatam terem sido aconselhados por
ex-alunos, acreditamos que este é um indicador importante sobre o grau de satisfação dos estudantes.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The doctoral programs of the UA are not submitted to the evaluation process by the “Sistema de Garantia e
Qualidade” (SGQ - guarantee and quality system) through which students are invited to comment on teachers'
accomplishment and share their critical views on the course. However, most of the PDM new students have
been advised by former students, which constitutes a clear indicator on the degree of satisfaction of the latter.

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

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

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

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

O Programa de Doutoramento em Música destina-se a preparar investigadores e artistas dotados de elevada
qualificação científica e autonomia para o exercício de funções profissionais e desenvolvimento de trabalho de
investigação, em diversos domínios profissionais e sociais. Neste sentido o curso oferece uma perspetiva
comum no quadro da pratica de investigação e de produção de novo conhecimento em música e competências
especializadas de acordo com os diferentes domínios de especialização pelos quais os alunos optaram.

Genericamente, os objetivos de aprendizagem prendem-se sobretudo com a formação de agentes no quadro da
música que articulem de forma bem sucedida a sua prática artística com a capacidade de reflexão e de
pesquisa através da adopção e conhecimento de dispositivos metodológicos de investigação. O PDM tem vindo
a constituir uma oportunidade, reconhecida pelos próprios alunos e pela comunidade académica nacional e
internacional, de proporcionar aos estudantes a possibilidade de reflexão sobre a sua própria prática artística.
Nesse sentido, o PDM da UA dialoga neste momento com as mais importantes academias que se encontram
na vanguarda da investigação artística como é o caso do Orpheus Institute (Ghent) e do Research Centre for
Musical Performance as Creative Practice (ARCE – Cambridge University) . No âmbito deste diálogo os alunos
têm usufruído da presença de diferentes investigadores e, ainda, da possibilidade de estabelecer contactos
internacionais que em muito contribuem para o seu aperfeiçoamento artístico e académico.

Do mesmo modo, e no âmbito das áreas mais teóricas, o curso procura oferecer aos estudantes de
doutoramento a possibilidade de contactarem com os domínios mais contemporâneas de estudo, novas
epistemologias e hermenêuticas no sentido, também, do enquadramento metodológico de práticas de pesquisa
partilhada ou colaborativa. No quadro genérico dos estudos sobre música (etnomusicologia, ensino ou análise)
tem vindo a ser sintomático o aumento da procura por parte dos estudantes de doutoramento estimulado
também pelo tipo de pesquisa desenvolvida no âmbito do INET-md (a UI que enquadra o PDM) cujas atividades
frequentemente acolhem os estudantes do PDM. É sintomática a autonomia manifestada pelos ex-alunos de
doutoramento no quadro da investigação, através da gestão de novos projetos e sua prossecução, o que
constitui um excelente indicador de que os objetivos de aprendizagem foram efetivamente alcançados.

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

The Doctoral Program in Music is aimed to prepare researchers and artists who have high scientific
qualification and autonomy, accomplishing their professional duties and developing research work in various
professional and social domains. In this sense, this course provides a common perspective within the practice
of research and new knowledge production in music and expertise according to the different areas of
specialization that the students may choose.

Generally, the learning objectives relate to the training of agents in the context of music that combine
successfully his artistic practice with the capacity for reflection and research through the adoption and
knowledge of methodological research instruments. The PDM is an opportunity, recognized by the students
themselves and by national and international academic community, to reflect upon their own artistic practice. In
this sense, the PDM dialogues today with the most important academies that is at the forefront of artistic
research such as the Orpheus Institute (Ghent) and the Research Centre for Musical Performance Creative
Practice (ARCE - Cambridge University). Within this dialogue, students have profited from the presence of
different researchers and also the possibility of establishing international contacts, which has contributed a lot
to their artistic and academic improvement.

Similarly, in the context of the theoretical areas, the course seeks to provide doctoral students with the
possibility of contacting with the more contemporary fields of study, new epistemology and hermeneutics also
in the sense of the methodological framework of shared research practices or collaborative. In the general
framework of studies on music (ethnomusicology, teaching or analysis) it has been impressive the growing
number of PhD students stimulated by the type of research carried out under INET-md (the Research Unit that
frames the PDM) whose activities often include PDM students as participants. It is symptomatic the autonomy
showed by former doctoral students who kept themselves involved in the Research Unit through the
management of new projects and their follow up, which is an excellent indicator that the learning objectives
were effectively achieved.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
A revisão curricular do PDM articula as necessidades expostas pelo público alvo e as políticas publicas ligadas
ao sistema de ensino universitário português e europeu. Idealmente não sofrerá alterações entre os períodos
de avaliação tutelados pela agência A3ES. No entanto, e tendo em conta o formato aberto do plano curricular
com uma componente significativa de carácter opcional, a direção do curso, auscultando a maioria dos
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estudantes e observado os seus percursos e necessidades, tem vindo a orientar as suas decisões no sentido
de tornar o plano curricular opcional o mais eficaz possível. Uma uma vez que se trata de uma área de
conhecimento em franco crescimento, a atualização dos conteúdos disciplinares (domínios de estudo,
bibliografia, metodologias de pesquisa, formas de construção de conhecimento, etc) constitui uma
preocupação permanente do corpo docente pelo que as diferentes disciplinas sofrem atualizações anuais.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The PDM curricular review articulates the needs exposed by the target audience and the public policies related
to the university education system and European Portuguese. Ideally it would not change between the
evaluation moments defined by the A3ES agency. However, given the open format of the curriculum with a
significant component of optional character, the director's committee, listening to most students and observed
their paths and needs, has been guiding their decisions to make the curriculum as effective and productive as
possible. Since this is an area of knowledge which is growing rapidly, updating the subject matters (study areas
, bibliography, research methodologies , forms of knowledge construction , etc. ) is an constant concern of the
faculty so that the different subjects undergo annual updates.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Projectos de Investigação em Música

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projectos de Investigação em Música

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Bela Soares Sardo - 60TP + 60 TP (2 turmas/classes)

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem como objectivo a aquisição e consolidação de instrumentos técnicos que permitam aos alunos
conduzir com sucesso um trabalho de investigação científica e artística. Através de uma abordagem teórico-
prática os alunos devem ficar aptos a discutir diferentes modelos de investigação no quadro das Ciências
Sociais e Humanas e das Artes, desenvolvendo uma reflexão epistemológica sobre as diferentes etapas de
produção de novo conhecimento. Num quadro preparatório para a elaboração de um projeto de tese de
doutoramento os alunos devem consolidar a prática de articulação de instrumentos básicos de relevância
central para a investigação, designadamente: (1) Domínio de fontes primárias e obras de referência; (2)
Exploração da prática de leitura crítica (através de recensões críticas; (3) Construção de um texto académico;
(4) Conhecimento e reflexão sobre diferentes métodos de pesquisa aplicáveis aos estudos em música; (5)
Elaboração de um projeto de pesquisa.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims at the acquisition and consolidation of technical tools that allow students to successfully
conduct a scientific and/or artistic research work. Through a theoretical and practical approach students should
be able to discuss different research models under the Social and Human Sciences and Arts, developing an
epistemological reflection on the different stages of new knowledge production. A preparatory framework for
the development of a doctoral thesis project students should consolidate the capacity to articulate basic tools
that are relevant to the research, namely: (1) Specialized knowledge about primary sources and bibliography;
(2) Exploration of the critical reading practice (through book reviews), (3) Construction of an academic text; (4)
knowledge and reflection on different research methods applicable to studies in music; (5) Drawing up a
research project .

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A UC está organizada de acordo com três unidades de trabalho: (1) Organização de um trabalho académico –
Como organizar uma bibliografia especializada; Processos de referenciação, citação e indexação; Leitura
crítica e métodos de elaboração de uma recensão. (2) Novas epistemologias e pluralismo lógico – análise e
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leitura crítica de textos matriciais sobre formas de organização de conhecimento; (3) Elaboração de um projeto
de trabalho de pesquisa – Construção de questões de partida; Formulação de objetivos práticos e teóricos;
Definição de uma problemática; Métodos de pesquisa aplicados aos estudos de música; Enquadramento
teórico e estado da arte.

6.2.1.5. Syllabus:
The UC is organized according to three working units: (1) organizing an academic work - How to organize a
specialized bibliography; Reference methods, citation and indexing; Critical reading and methods of writing a
review. (2) New epistemologies and logical pluralism - analysis and critical reading of seminal texts on
knowledge organization; (3) Developing a research project - construction of starter questions; Formulation of
practical and theoretical goals; Definition of a problem; Research methods applied to the study of music;
Theoretical framework and state of the art.

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

Tendo em conta que o objetivo global desta UC se destina à preparação dos estudantes para os desafios de um
projeto de investigação académica, considera-se que os conteúdos programáticos estão de acordo com os
objetivos propostos. É de prever que no final do ano os alunos tenham concluído o seu projeto de pesquisa
dominando conhecimentos teóricos que lhes permitam fundamentar as suas opções e tendo já desenvolvido
um trabalho preliminar de caráter bibliográfico e de terreno, de acordo com o enfoque do seu projeto de
investigação. A orientação da fase final do projeto é feita em articulação entre o docente da UC e um tutor que,
idealmente, virá a ser o orientador da tese de doutoramento.

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

Considering that the overall objective of this course is intended to prepare students for the challenges of an
academic research project, it is considered that the course contents are in agreement with the proposed
objectives. It is expected that at the end of the semester students have completed their research project
mastering theoretical knowledge to substantiate their options and having already developed a preliminary work
of bibliographical and field profile, according to the focus of their project research. The orientation of the final
phase of the project is done in collaboration between teacher UC and a tutor who, ideally, will become the
doctoral thesis advisor.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino/aprendizagem adoptado procura articular de forma coerente uma componente expositiva
com a discussão em sala de aula de textos lidos pelos alunos e de trabalhos práticos. Constituem exemplos de
trabalhos práticos: (1) a construção de questões académicas de investigação, (2) a escrita de parágrafos com
base em linguagem académica, (3) a reflexão sobre aplicação de métodos de pesquisa em situações
concretas, (4) a elaboração de bibliografias especializadas e comentadas, (5) a construção de cronogramas de
trabalho, (6) experiências sobre observação e escrita de notas de campo. Paralelamente o aluno constrói o seu
projeto de pesquisa escrito, acompanhado também pelo seu tutor. A avaliação da disciplina é final através da
apresentação e defesa do projeto de pesquisa que é discutido em sessão pública com um júri externo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The method of teaching / learning adopted seeks to articulate coherently expository component to the
discussion in classroom of texts read by students and practical work. Examples of practical work: (1) the
construction of academic research questions, (2) academic writing, (3) discussion on the application of
research methods in specific situations, (4) the elaboration of specialized and critical bibliographies, (5)
construction of working chronograms, (6) experiments on observation and writing field notes. Alongside, the
student builds his project of writing research, also accompanied by his tutor. The Final Assessment will be done
through the submission of a research project that is discussed in open session with an external jury.



3/16/2015 ACEF/1415/0902012 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6c87cf2b-7c21-1838-e35d-54bd26e9b63a&formId=e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2… 39/68

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

A metodologia utilizada nesta UC tem vindo a ser testada desde o início do curso de doutoramento em música.
Os resultados demonstrados confirmam que o método usado é de grande eficácia e ajuda para os estudantes.
A exigência desta experiência de pesquisa obriga a um grande acompanhamento em sala de aula e também em
regime de tutoria, auxiliando individualmente o estudante na organização do seu projeto de pesquisa. Nesse
sentido, e tendo em conta a experiência de cerca de 10 anos de aplicação deste método de trabalho, entende-se
que ele é perfeitamente adequado e deve ser mantido. Através deste método é oferecido ao estudante a
oportunidade de discutir temas de pesquisa no sentido de encontrar um enfoque para o seu trabalho, partilhar
com os colegas informações de que dispõe através da sua pesquisa individual, construir conhecimento
coletivo em situação de sala de aula, experimentar métodos práticos de aplicação de técnicas de investigação,
desenvolver o sentido crítico na leitura de textos. Os estudantes são também sujeitos às práticas colaborativas
de construção de conhecimento que em muito contribuem para o estabelecimento de princípios éticos que
devem nortear a pesquisa académica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology used in this UC has been tested since the beginning of the doctoral degree in music. The
results reported confirm that the method is very effective and helpful to students. The fact that thesis a very
exigent experience of academic research requires a great accompaniment in the classroom and also a
mentoring scheme, assisting individual students in the organization of their research project. Therefore, and
taking into account the experience of about 10 years of application of this method, it is understood that it is
perfectly appropriate and should be maintained. Through this method the students have the opportunity to
discuss topics of research in order to find a focus for their work, share information with colleagues through the
discussion of their individual research , build collective knowledge in the classroom situation , experiment
practical methods and apply research tools, develop critical approaches to readings. Students are also exposed
to collaborative knowledge thus building practices that greatly contribute to the establishment of ethical
principles that should guide academic research.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será definida em cada ano lectivo tendo em conta o desenvolvimento da investigação na área da
música.
The bibliography will be specifically defined for each school year having in mind the development of the
research area of music
Examples of basic bibliography:
Cook, Nicholas (2013) Beyond the Score: Music as Performance. New York: Oxford University Press.
Cook, Nicholas and Everist, Mark (eds) (1999) Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press
Eggerbrecht, Hans H. (1980) “Historiography”. In Stanley Sadie (ed) The New Grove Doctionary of Music and
Musicians. London: Cambridge University Press.
Haar, James (1980) “Musicology” In Stanley Sadie (ed) The New Grove Doctionary of Music and Musicians.
London: Cambridge University Press.
Silva, Augusto Santos e Pinto, José Madureira (orgs) (1990) Metodologia das Ciências Sociais. Lisboa: Edições
Afrontamento
Small, Christopher (1998) Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Middletown: Wesleyan UP. 

Mapa X - Seminário Temático I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Bela Soares Sardo - 30TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
No corrente ano lectivo, foram criadas 4 turmas para Seminário Temático I conforme as áreas de
especialização dos alunos / In the current academic year, four classes for Thematic Seminar I were created
following the areas of specialization of the students::
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- Estudos em Performance: uma turma leccionada pela / Performance Studies: a class coached by Profª Helena
Marinho > 30 TP; e outra para os alunos espanhóis ao abrigo do Protocolo com a Musikeon (Espanha)
leccionada por / and another for Spanish students under the Protocol with Musikeon (Spain) coached by Prof
Jorge Correia > 30 TP
- Etnomusicologia: uma turma sob a responsabilidade da / Ethnomusicology: a class was coached by Profª
Susana Sardo > 30 TP
- Análise e Teoria da Música: uma turma leccionada por / Analysis and Music Theory: a class coached by Profª
Helena Santana > 30 TP
Cada turma tem uma carga lectiva 30 horas; 2 horas por semana / Each class has a teaching load of 30 hours, 2
hours per week.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular serão desenvolvidos temas de trabalho específicos para cada domínio de
especialização, tendo em vista a troca de ideias e conhecimento de interesses comuns dentro de cada área. Os
alunos deverão, no final do semestre, conhecer os eixos teóricos centrais que enformam a sua área de
especialização.
Ex: Especialização em Etnomusicologia - no final do semestre os alunos deverão conhecer a história da
disciplina no quadro internacional e nacional. Para o efeito deverão ser capazes de relacionar bibliografia
central e textos fundacionais da disciplina, assim como autores, correntes, perspetivas teóricas e
posicionamentos epistemológicos que determinaram o desenvolvimento desta área disciplinar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course will be developed specific themes associated to each field of expertise, in order to exchange ideas
and knowledge of common interests within each area. Students should, at the end of the semester, know the
central theoretical axes that shape their area of expertise.
Ex: Specialization in Ethnomusicology - at the end of the semester, students should know the history of the
discipline in the international and national contexts. For that purpose students should be able to relate central
bibliography and foundational texts of the discipline, as well as authors, theoretical perspectives and
epistemological frameworks that determined the development of this academic field.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos de Seminário Temático I incluem fundamentalmente aspetos centrais sobre o
desenvolvimento teórico e científico de cada área de especialidade. Toda a bibliografia canónica é apresentada
e providenciada aos alunos com vista à sua discussão em sala de aula. Utilizam-se textos matriciais assim
como textos recentes que discutem aspetos teóricos ou estudos de caso associados a cada um dos temas da
disciplina. Em todos os casos é importante o enquadramento do tema no contexto da produção de
conhecimento em Portugal.
EX: Especialização em Etnomusicologia. (1) Enquadramento intelectual que propiciou o aparecimento dos
estudos sobre a música; (2) Da Musicologia Comparativa à Etnomusicologia (1900-1959) (3) Perspetivas
teóricas das ciências sociais e humanas durante o século XX; (4) Abordagens contemporâneas em
etnomusicologia

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus of Seminario I include mainly central aspects of the theoretical and scientific development of each
area of specialization. All canonical literature will be presented and provided to the students in order to be
discussed in class. Seminal texts as well as recent texts that discuss the theoretical aspects or case studies
associated with each of the subject matters will be compulsive. In all cases it is important discuss the
importance and relevance of the specific knowledge in the Portuguese artistic and academic context. 
EX: Specialization in Ethnomusicology. (1) Intellectual framework for the emergence of music studies; (2)
Comparative Musicology and Ethnomusicology (1900-1959) (3) Main theoretical perspectives of social and
human sciences during 20th century; (4) Contemporary Debates in Ethnomusicology

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

Tendo em conta o carácter aberto do ciclo de estudos esta Unidade Curricular pode adquirir diferentes
configurações conforme os interesses específicos de cada aluno. Assim, os alunos devem escolher os
seminários temáticos disponíveis de acordo com o tipo de especialização que se propõem desenvolver. A título
de exemplo: um estudante que quer especializar-se em Performance, escolherá o Seminário Temático de
Estudos em Performance; o estudante que quer especializar-se em Etnomusicologia, escolhe o Seminário
Temático de Etnomusicologia. Neste sentido os conteúdos programáticos das diferentes especialidades
acompanham os interesses dos estudantes e, por consequência, os objetivos de aprendizagem que é suposto
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serem alcançados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given the open character of the study cycle this course can acquire different configurations depending on the
specific interests of each student. Thus, students must choose the thematic seminars available according to the
type of expertise they plan to conduct. For example: a student who wants to specialize in Performance, choose
the Thematic Workshop of Performance Studies; the student who wants to specialize in Ethnomusicology,
choose the Thematic Seminar of Ethnomusicology. In this sense the syllabus of the different specialties
accompany the interests of students and therefore the learning objectives that are supposed to be achieved.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino para esta UC é de carácter misto incluindo uma componente de avaliação contínua e
um trabalho final. Ao longo das aulas serão feitas apresentações críticas, seguidas de discussão coletiva, de
textos seminais que dão corpo às diferentes áreas de especialização. A avaliação será feita através de fichas
de leitura apresentadas pelos alunos e de um ensaio escrito final que será apresentado oralmente e que deverá
estar enquadrado no ambiente teórico da área de especialidade. Este trabalho final será um contributo para a
área e idealmente poderá ser apresentado num congresso ou conferência internacional. Cálculo da avaliação:
Participação nos trabalhos das aulas (40%) + Ensaio escrito (60%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology for this UC is mixed. It includes a continuous assessment and a final work.
Throughout the lessons critical presentations will be made, followed by group discussions of seminal texts that
embody the different areas of expertise. Evaluation will be done through written reviews presented by the
students at the classroom, and a final written essay which will be presented orally and should be framed in the
theoretical environment of the area specialty. Ideally, this final work will contribute for the knowledge
development in the area and should be presented at a national or international conference. Evaluation:
Engagement in classes (40%) + Essay (60%)

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

A metodologia utilizada nesta UC tem vindo a ser testada desde o início do curso de doutoramento em música.
Os resultados demonstrados confirmam que o método usado é de grande eficácia e ajuda para os estudantes.
Através deste método é oferecido ao estudante a oportunidade de discutir temas de pesquisa da área da sua
especialidade, com base nos seguintes objetivos de aprendizagem:
. partilhar com os colegas informações de que dispõe através da sua pesquisa individual, 
. construir conhecimento coletivo em situação de sala de aula
. desenvolver o sentido crítico na leitura de textos. 

A importância de promover o diálogo entre estudantes, entre estes e os professores e, ainda, com os autores e
os seus textos, fica clara no momento em que os trabalhos finais desenvolvidos em Seminário I são
posteriormente propostos para apresentação em congressos. Neste sentido, o método de
ensino/aprendizagem utlizado para esta UC deve, em nossa opinião, ser mantido. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology used in this UC has been tested since the beginning of the doctoral program in music. The
results confirm that the method used is very effective and helpfull for students. Through this method student
have the opportunity to discuss research topics in their area of specialty, based on the follow learning aims:
. share with colleagues information available through their individual research, 
. build collective knowledge in the classroom situation 
. develop a critical sense in reading texts. 

The importance of promoting dialogue between students, between them and the teachers and also with the
authors and their texts, is clarified in the moment when the essay written for the UC is proposed for
presentation at conferences. In this sense, the method of teaching / learning used for this UC should, in our
opinion, be maintained.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir em cada área de especialidade /To be defined for each specialization area

EG: Specialization in Ethnomusicology
Blacking, John (1976) How Musical is Man?. London: Faber. 
Barz, Gregory; Cooley, Timothy (2008) Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in
Ethnomusicology. Oxford: Oxford U Press.
Merriam, Alan P. (1964) The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University Press.
Muggleston, Erica (1981) “Guido Adler’s The Scope method and Aim of Ethnomusicology (1885)" In Yearbook
for Traditional Music. Vol 13 (pp.1-13).
Myers, Helen (ed) (1992) Ethnomusicology: An Introduction. (“The Norton/Grove Handbooks in Music“) NY,
London: WW Norton & Company.
Nettl, Bruno (2005) The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts. Urbana and Chicago:
University of Illinois Press.
Nettl, Bruno & Bohlman, Philip (1991) Comparative Musicology and Anthropology of Music: Essays on the
History of Ethnomusicology. Chicago & London: University of Chicago Press.

Mapa X - Seminário Temático II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Bela Soares Sardo - 30TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
No corrente ano lectivo, foram criadas 4 turmas para Seminário Temático II conforme as áreas de
especialização dos alunos / In the current academic year, four classes for Thematic Seminar II were created
following the areas of specialization of the students::
- Estudos em Performance: duas turmas leccionadas por / Performance Studies: two classes coached by Jorge
Correia > 30 TP; sendo que uma é para os alunos espanhóis ao abrigo do Protocolo com a Musikeon (Espanha) /
one of these classes is meant for the group of Spanish students under the Protocol with Musikeon (Spain);
- Etnomusicologia: uma turma leccionada por / Ethnomusicology: a class coached by Profª Susana Sardo > 30
TP
- Análise e Teoria da Música: uma turma leccionada por / Analysis and Music Theory: a class coached by Profª
Helena Santana > 30 TP
Cada turma tem uma carga lectiva 30 horas; 2 horas por semana / Each class has a teaching load of 30 hours, 2
hours per week.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objetivo desta UC que os alunos possam desenvolver competências reflexivas e adquirir conhecimentos
atualizados na sua área de especialidade, com particular enfoque para domínios emergentes aos quais a UI
que suporta a investigação - neste caso o INET-md - tem vindo a dedicar particular atenção.
EX: Seminário temático II - Etnomusicologia
No ano letivo em curso o tema do seminário temático II é “Música, Conhecimento e Transformação Social”.
Neste enquadramento procura-se que os estudantes desenvolvam as seguintes competências e
conhecimentos:

. Conheçam e discutam textos matriciais sobre o papel das práticas musicais nos processos de transformação
social

. Conheçam projetos desenvolvidos em contextos nacionais e internacionais, sobre o tema

. Conheçam e discutam modelos de trabalho, no quadro da investigação, nos quais a música e as práticas a ela

associadas, pode ser usada como fator de transformação social

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this UC is to offer students the possibility to develop reflexive skills and acquire knowledge in a

particular theme related to their area of speciality focused on emerging fields to which the UI that supports
research - in this case the INET-md - has been devoting particular attention.

EX: Thematic Seminar II - Ethnomusicology
In the current school year the theme of the thematic seminar II is "Music, Knowledge and Social Change.” The

main goal is to offer students the possibility to develop the following skills and knowledges:
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. To read and discuss matricial texts on the role of musical practices in social transformation processes

. Be aware and discuss different projects on the subject, developed in national and international contexts

. Analyze and discuss research frameworks, in which the music and the associated practices, can be used as a

social transformation factor

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A UC de Seminário Temático II oferece aos estudantes um enfoque temático especializado que se altera

anualmente. Esta alteração depende de dois factores: a eventual coincidência de interesses específicos dos
alunos de cada área de especialização ou a pertinência de assuntos que fazem parte dos desenvolvimentos

temáticos das diferentes áreas. Como exemplo podemos observar o caso do Seminário Temático II
/Etnomusicologia que no ano letivo em curso se subordina ao tema “Música, Conhecimento e Transformação

Social” ou o caso de Seminário Temático II /Estudos em Performance que tem como tema central “Investigação
Artística”. 

EX: Seminário Temático II - Música e Transformação Social
Conteúdos programáticos estão organizados nos seguintes módulos de trabalho:

1. A construção social da realidade e sua transformação
2. Música como agente de transformação
3. Música, educação e justiça social

4. Práticas de pesquisa-ação participativa em etnomusicologia

6.2.1.5. Syllabus:

The Thematic Seminar II offers students a specialized thematic focus that changes annually. This change
depends on two factors: the possible coincidence of specific interests of students in each area of expertise or

the relevance of issues that are part of the thematic developments of the different areas. As an example we can
see the case of the Thematic Seminar II / Ethnomusicology that in the current school year is subordinated to the
theme "Music, Knowledge and Social Change" or the case of Thematic Workshop II / Performance Studies has

as its central theme "Artistic Research". 
EX: Thematic Seminar II - Music, Knowledge and Social Change

Program contents are organized into the following work modules:
1. The social construction of reality and its transformation

2. Music as a transformative agent
3. Music, education and social justice

4. Participatory-action research in ethnomusicology

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

Tendo em conta o carácter aberto do ciclo de estudos esta Unidade Curricular pode adquirir diferentes
configurações conforme os interesses específicos de cada aluno. Assim, os alunos devem escolher os

seminários temáticos disponíveis de acordo com o tipo de especialização que se propõem desenvolver. Neste
sentido os conteúdos programáticos das diferentes especialidades acompanham os interesses dos estudantes

e, por consequência, os objetivos de aprendizagem que é suposto serem alcançados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given the open character of the study cycle this course can acquire different configurations depending on the

specific interests of each student. Thus, students must choose the thematic seminars available according to the
type of expertise they plan to conduct. In this sense the syllabus of the different specialties accompany the

interests of students and therefore the learning objectives that are supposed to be achieved.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino para esta UC é de carácter misto incluindo uma componente de avaliação contínua e

um trabalho final. Ao longo das aulas serão feitas apresentações críticas, seguidas de discussão coletiva, de
textos seminais que dão corpo às diferentes áreas de especialização. A avaliação será feita através de fichas

de leitura apresentadas pelos alunos e de um ensaio escrito final que será apresentado oralmente e que deverá
estar enquadrado no ambiente teórico da área de especialidade. Este trabalho final será um contributo para a

área e idealmente poderá ser apresentado num congresso ou conferência internacional. Cálculo da avaliação:
Participação nos trabalhos das aulas (40%) + Ensaio escrito (60%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology for this UC is mixed. It includes a continuous assessment and a final work.

Throughout the lessons critical presentations will be made, followed by group discussions of seminal texts that
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embody the different areas of expertise. Evaluation will be done through written reviews presented by the

students at the classroom, and a final written essay which will be presented orally and should be framed in the
theoretical environment of the area specialty. Ideally, this final work will contribute for the knowledge

development in the area and should be presented at a national or international conference.
Evaluation: Engagement in classes (40%) + Essay (60%)

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

curricular.
A metodologia utilizada nesta UC tem vindo a ser testada desde o início do curso de doutoramento em música.

Os resultados demonstrados confirmam que o método usado é de grande eficácia e ajuda para os estudantes.
Através deste método é oferecido ao estudante a oportunidade de discutir temas de pesquisa da área da sua

especialidade, partilhar com os colegas informações de que dispõe através da sua pesquisa individual,
construir conhecimento coletivo em situação de sala de aula e desenvolver o sentido crítico na leitura de textos.
A importância de promover o diálogo entre estudantes, entre estes e os professores e, ainda, com os autores e

os seus textos, fica clara no momento em que os trabalhos finais desenvolvidos em Seminário II são
posteriormente propostos para apresentação em congressos. Neste sentido, o método de

ensino/aprendizagem utlizado para esta UC deve, em nossa opinião, ser mantido.

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

The methodology used in this UC has been tested since the beginning of the doctoral program in music. The
results confirm that the method used is very effective and helpfull for students. Through this method student
have the opportunity to discuss research topics in their area of specialty, share with colleagues information

available through their individual research, build collective knowledge in the classroom situation and develop a
critical sense in reading texts. The importance of promoting dialogue between students, between them and the

teachers and also with the authors and their texts, is clarified in the moment when the essay written for the UC
is proposed for presentation at conferences. In this sense, the method of teaching / learning used for this UC

should, in our opinion, be maintained.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir de acordo com a área de especialidade escolhida pelo estudante./ To be defined according to the

specialization area of the student

EX: ST II - Ethnomusicology
Adkins, Barbara et all (2012) Music as a tool for social transformation: a dedication to the life and work of Steve

Dillon. International Journal of Community Music. Vol. 5 (2). pp. 189–208

Araújo, Samuel (2008) From Neutrality to Praxis: The Shifting Politics of Ethnomusicology in the Contemporary
World. Muzikološki zbornik/Musicological Annual 44/1: 13-30.

Attali, Jacques (1985) Noise: The Political Economy of Music. University of Minnesota Press. 1985

Berger, P. L. and T. Luckmann (1966), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of
Knowledge, Garden City, NY: Anchor Books

Fals Borda, Orlando (1978) Por la Praxis: El problema de como investigar la realidad para transformarla.

Federación para el Análisis de la realidad Colombiana (FUNDABCO). Bogotá, Colombia.

Mapa X - Projecto de Especialização I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Projecto de Especialização I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Salgado de Castro Correia - 15 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
O Projecto de Especialização I é leccionado em regime de orientação e os alunos são distribuídos conforme as

suas áreas de especialização / The Project Specialization I is taught in supervising system and students are
distributed according to their areas of expertise:
- Em Etnomusicologia / In Ethnomusicology - Prof Rosário Pestana > 15h OT
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- Em Análise e Teoria da Música / In Music Analysis and Theory - Prof Helena Santana > 15h OT.
- Em / In Performance - Jorge Correia > 15h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular destina-se a dotar os alunos de ferramentas de trabalho específicas da sua área de

estudo, através da realização de projectos de investigação específicos em diálogo com a produção académica
ou artística já produzida na área.

Conhecer um número alargado de estudos que vêm a ser realizados no âmbito das ciências sociais e humanas,
com particular enfoque nas respectivas áreas de especialização.
Verbalizar e argumentar com os seus pares as bases em que assenta a discussão teórica actual abordando

temas emergentes nas áreas referidas. 
Posicionar-se criticamente face a um conjunto de problemas e questões que, actualmente, são formulados no

estudo da música. 
Desenvolver projectos em que aplique teorias exploradas na unidade curricular.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This curricular unit aims to endow the students with work specific tools in their specific areas of study, through
the development of specific research projects, which may bring useful results to be applied later on in the

Dissertation. 
Know about a large number of studies in the social sciences and humanities, with particular focus on their areas

of expertise.
Verbalize and argue with their peers the basis on which the current theoretical discussion is based addressing

emerging issues in the areas mentioned.
Position themselves critically towards a set of problems and issues that currently are formulated in the study of

music.
Develop projects applying the theories explored in the course.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Esta unidade curricular destina-se a dotar os alunos de ferramentas de trabalho específicas da sua área de
estudo, através de um em diálogo crítico com a produção académica ou artística já produzida na área. Procura-

se acima de tudo interpelar temas e assuntos emergentes no âmbito dos estudos de música, seja em termos
de conteúdos seja ao nível metodológico e de abordagem teórica. Temas como “indústria da música”, “música

como lugar de memória”, “teoria inter-textual aplicada à música”, “processos de resignificação e
ressemantização”, “semiótica e comunicação”, “Práticas partilhadas de pesquisa em música”, “retórica
musical”, “gesto e significação”, “o corpo como arquivo”, são exemplos representam casos concretos de

temas já abordados na UC de Projetos de Especialização I.

6.2.1.5. Syllabus:
This UC provides students with specific working tools of their field of study, through a critical dialogue with the

academic or artistic production ever produced in the area. It seeks above all to question themes and emerging
issues within the music studies, both in terms of content as in methodological and theoretical approach. Topics

such as "music industry", "music as a place of memory," "inter-textual theory applied to music", " processes of
resignification and resemantization", "semiotics and communication", "shared research practices in music",

"music and rhetoric "," gesture and meaning "," the body as archive ", represents specific cases of topics
already covered in the UC Projetos de Especialização I.

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

curricular.
Os conteúdos relacionam-se com os interesses de investigação expressos pelos alunos. Esta relação de

proximidade é explorada nas leituras propostas, na exposição teórica feita pela docente no início de cada uma
das aulas, nas discussões que se seguem entre professora e alunos e entre alunos e nos trabalhos individuais

propostos. 
Os conteúdos constituem uma base conceptual e de conhecimento fundamentais para que os alunos possam

posicionar-se criticamente em relação à produção teórica actual, expondo as suas ideias verbalmente, com
sentido crítico e explorando as suas perspectivas e construindo os seus próprios projectos de investigação.

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

The syllabus of this UC follow the interests of students and therefore the learning objectives that are supposed
to be achieved.
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The contents are related to the research interests expressed by students. This close relationship is explored in
the assigned readings, the theoretical presentation by the teacher at the beginning of each class, in the

discussions that follow between teacher and students and between students and the proposed individual works.
The contents constitute a conceptual basis and fundamental knowledge for students to position themselves

critically about the current theoretical production, exposing their ideas verbally, with a critical sense and
exploring their perspectives and building their own research projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas compreendem uma dimensão teórica e outra prática. A primeira integra apresentações feitas pela
docente no início de cada aula, a leitura de um conjunto de textos por parte dos alunos, as discussões críticas

abertas entre os alunos e a docente e entre os alunos entre si, e a redação e apresentação dos trabalhos finais.
Relativamente à segunda dimensão, baseia-se sobretudo em exemplos/experiências do quotidiano dos alunos e

retiradas de fóruns académicos (colóquios, conferências, etc.) apresentados no Departamento e em
documentação coligida no âmbito de projectos de investigação em curso no INET-md. 
Paralelamente, cada um dos alunos desenvolve uma investigação individual sobre um tema à sua escolha,

investigação essa que culmina com uma apresentação oral perante a turma e num trabalho escrito. 
A avaliação compreende a participação nas discussões das aulas (30%), no trabalho individual escrito (40%) e

na sua apresentação e defesa oral (30%), perante os colegas. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The classes include a theoretical and a practical dimension. The first dimension consists of presentations by the
teacher at the beginning of each class, the reading of a set of texts by students, open discussion and criticism
among students and teachers and among students with each other, and the writing and presentation of final

works.
In the second dimension, is based mainly on examples - everyday experiences of students or taken academic

forums (seminars, conferences, etc.) presented in the Department and collected documentation as part of
ongoing research projects on the INET-md. In addition, each student develops an individual research on a topic

of his choice which culminates in an oral presentation to the class and a written work.
The assessment includes participation in class discussions (30%), individual written work (40%) and in the oral

presentation and defense (30%), to colleagues.

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

As metodologias das aulas correlacionam-se com os objectivos porque promovem o desenvolvimento de
conhecimentos novos, a sua verbalização e abordagem crítica nas exposições orais e a sua integração na

investigação em curso. Ao integrarem saberes e experiências em desenvolvimento nos projectos de
investigação em curso no Instituto de Etnomusicologia Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md) e a

participação em colóquios e conferências realizados no Departamento de Comunicação e Arte, as estratégias
de ensino dirigem-se também para o espaço académico fora da sala de aula e o diálogo com os seus pares.

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

The methodologies of the classes correlate with the objectives because they promote the development of new
knowledge, its verbalization and critical approach to oral presentations and their integration in the ongoing

investigation. By integrating knowledge and experiences in development in the ongoing research projects at the
Institute of Ethnomusicology Studies Center of Music and Dance (INET-md) and participation in seminars and

conferences held in the Department of Communication and Arts, these teaching strategies are directed also to
go beyond the academic space, the classroom and the dialogue with their peers.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Esta bibliografia de base é complementada de acordo com a área de especialização escolhida / This basic
bibliography is complemented according to the area of specialization chosen:

Clifford, James. 1988. The Predicament of Culture. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University
Press.

Clayton, Martin; Herbert, Trevor; Middleton, Richard eds 2003. The Cultural Study of Music: A critical
Introduction. NY and London: Routledge.

Derrida, Jacques. 1995. Archive Fever A Freudian Impression. Chicago: The University of Chicago Press.
Frith, Simon. 2007. "The industrialization of popular music" in Taking popular music serious. Hampshire:

Ashgate.
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Mapa X - Projecto de Especialização II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Projecto de Especialização II

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

Jorge Manuel Salgado de Castro Correia - 15 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
O Projecto de Especialização II (tal como o Proj de Espec. I) é leccionado em regime de orientação e os alunos

são distribuídos conforme as suas áreas de especialização / The Project Specialization II (like Proj de Espec. I)
is taught in supervising system and students are distributed according to their areas of expertise:

- Em Etnomusicologia / In Ethnomusicology - Prof Rosário Pestana > 15h OT
- Em Análise e Teoria da Música / In Music Analysis and Theory - Prof Helena Santana > 15h OT.
- Em / In Performance - Jorge Correia > 15h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No seguimento do Projecto de Especialização I, esta disciplina destina-se a dotar os alunos de ferramentas de

trabalho específicas da sua área de estudo, através da realização de projectos de investigação específicos,
que poderão trazer resultados a serem aplicados no seu trabalho de tese de doutoramento.

Especificamente nesta UC, os alunos devem testar a robustez de aspectos das suas propostas de tese em
elaboração, por exemplo, no que diz respeito aos métodos ou às estratégias ou aos instrumentos
metodológicos. 

Devem também explorar ou rever literatura relacionada com determinados aspectos específicos implicados
nas suas propostas de tese.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Following the Specialization Project I, this course aims to provide students with specific working tools of their
field of study, by conducting specific research projects that can bring results to be applied in their thesis work

PhD.
Specifically, students must test the robustness of aspects of their thesis proposals in preparation, for example,

with regard to the methods or strategies or to methodological tools.
They should also explore or review literature related to specific aspects involved in their thesis proposals.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os temas referidos em Projectos de Especialização I que não forem abordados podem eventualmente vir a
integrar os conteúdos de Projectos de Especialização II. A escolha dos temas é condicionada pelo perfil dos

alunos em cada edição.
No ano lectivo em análise, foram centrais nesta UC os seguintes temas:

- Performance musical como Investigação artística
- Epistemologia e investigação artística

- Metodologias de investigação artística
- A História das práticas Interpretativas e a investigação artística

- Autoria e a colaboração compositor/intérprete
- Recepção musical e a música erudita

6.2.1.5. Syllabus:

The subjects listed in Specialization Projects 1 that were not covered may eventually integrate Specialization II
Project content. The choice of topics is conditioned by the profile of the students in each course.

In the academic year under review, the following issues were central in this UC:
- Musical performance as artistic Research

- Epistemology and artistic research
- Artistic research methodologies
- The History of the Interpretative practices and artistic research

- Authorship and collaboration composer / performer
- Musical Reception and classical music

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

curricular.
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Os conteúdos programáticos da UC de Projectos de Especialização II acompanham também os interesses dos

estudantes e, por consequência, no semestre em análise foram outros os temas emergentes e portanto outras
as leituras propostas acompanhando o desenvolvimento dos interesses individuais. Da discussão teórica e da

crítica às apresentações orais dos alunos resultam orientações claras para o aprofundamento de
determinadas linhas investigação e de metodologias de investigação que poderão ser testadas nos projectos

individuais.

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

The syllabus UC Specialization Project II also accompanies the interests of the students and therefore, in this
semester, the emerging issues and consequent readings proposals resulted to be different from Specialization

Project I, naturally. From the theoretical discussion and criticism of their oral presentations, clear guidelines for
the deepening of certain lines of research and research methodologies, which were tested in individual projects,

could be drawn.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metologias são semelhantes às da UC Projectos de Especialização I:

- apresentações pelo docente 
- leitura de um conjunto de textos por parte dos alunos, 

- discussão crítica desses textos e da matéria dada
- redação e apresentação dos trabalhos finais.

Paralelamente, cada um dos alunos desenvolve uma investigação individual sobre um tema à sua escolha,
investigação essa que culmina com uma apresentação oral perante a turma e num trabalho escrito. 
A avaliação compreende a participação nas discussões das aulas (30%), no trabalho individual escrito (40%) e

na sua apresentação e defesa oral (30%), perante os colegas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The metologias are similar to UC Specialization Project I:
- Presentations by the teacher

- Reading of a set of texts by students,
- Critical discussion of these texts and of the teacher's presentations
- Writing and presentation of the final work.

In addition, each student develops an individual research on a topic of your choice, this research that culminates
in an oral presentation to the class and a written work.

The assessment includes participation in class discussions (30%), individual written work (40%) and in the oral
presentation and defense (30%), to colleagues.

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

curricular.
A metodologia utilizada nesta UC tem vindo a ser testada desde o início do curso de doutoramento em música.

Os resultados confirmam que o método usado é de grande eficácia e ajuda para os estudantes. Através deste
método é oferecido ao estudante a oportunidade de discutir temas de pesquisa da área da sua especialidade,

directamente com o seu tutor ou em grupo no caso de a UC funcionar com vários estudantes. A demonstração
que esta metodologia tem efeitos positivos é o facto de muitos dos nossos alunos frequentemente

apresentarem os trabalhos desenvolvidos no âmbito desta UC em congressos e fóruns científicos de prestígio
internacional. 

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

The methodology used in this CU has been tested since the beginning of the doctoral program in music. The
results confirm that the method used is very effective and helpful for students. The students have the

opportunity to discuss research topics in their area of specialty, directly to their tutor or group - when the class
has several students. The demonstration that this methodology has positive effects is that many of our students

are often selected to present their work in scientific congresses and prestigious international forums.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
López-Cano, Rubén y San Cristóbal, Úrsula. Investigación artística en música problemas, métodos, paradigmas,

experiencias y modelos. Barcelona: Fonca-Esmuc. 2014

COOK, Nicholas, Beyond the Score: Music as Performance. Oxford University Press, 2014.

GOEHR, Lydia, The Imaginary Museum of Musical Works: an Essay in the Philosophy of Music. Oxford
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University Press, 1992 (edição revista, 2007). 

HAYNES, Bruce, The End of Early Music. A Period Performer’s History of Music for the Twenty-First Century.

Oxford University Press, 2007.

KIVY, Peter, Authenticities: Philosophical Reflections on Musical Performance. New York: Ithaca, 1995.

LAWSON, Colin and STOWELL, Robin, (eds.), The Cambridge History of Musical Performance. Cambridge:

Cambridge, University Press, 2012.

TARUSKIN, Richard, Text and Act: Essays on music and performance. Nova Iorque: Oxford University Press,
1995.

Mapa X - Recital I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Recital I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Salgado de Castro Correia - 15 TP

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

São envolvidos nesta disciplinas os docentes das áreas instrumentais correspondentes às dos alunos
inscritos. Assim, no corrente ano lectivo, tivemos a seguinte carga lectiva por aluno em Recital I :

Teachers of instrumental areas corresponding to those of the students are naturally involved. Thus, in the
current academic year, we had the following lecturing load per student in Recital I :

- Prof David Lloyd > 15h TP

- Paulo Vaz de Carvalho > 15h
- Álvaro Teixeira Lopes > 15h TP

- Jarret Buttler > 15h TP
- Jaroslav Mikus > 15h TP

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

O objectivo essencial da disciplina de Recital I é o estudo e sobretudo o exercício aprofundado da sonoridade,
da ‘gramática’ e dos recursos expressivos que permita aos alunos desenvolverem a capacidade de:

- reconhecer se uma performance se enquadra em determinado estilo ou género musical.
- Produzir performances numa abordagem em que o processo criativo confinado a um determinado estilo é

explorado como actividade de investigação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The essential aim of Recital I is to guide the students to develop their instrumental skills and especially the

thorough exercise of sound, 'grammar' and expressive resources allowing them to develop the following skills:
- To recognize if a performance fits into a certain style or genre.

- To approach performances production where the creative process is confined to a particular style and
explored as research activity.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Audição crítica das interpretações mais representativas das obras dos períodos seleccionados para cada
caso.

Reflexão analítica e/ou histórica sobre os compositores e obras a executar.
Justificação e fundamentação da interpretação das obras escolhidas por cada aluno no âmbito da sua

respectiva área instrumental. 
Investigação e exercício das práticas de performance em diferentes estilos - Interpretação estilística aplicada.

Para as áreas instrumentais que se desenvolveram mais recentemente a noção de estilo pode ser orientada
para as especificidades do universo particular de um determinado género musical, ou mesmo, in extremis, de
um determinado compositor.

Acompanhamento crítico dos projectos dos colegas.
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6.2.1.5. Syllabus:

Critical listening to the most significant interpretations of the works of the selected periods for each case.
Analytical and / or historical reflection on the composers and works to be carried .

Justification and grounds for the interpretation of the works chosen by each student under their respective
instrumental area.

Research and exercise of performance practices in different styles - stylistic interpretation applied . Among the
instrumental areas that have developed more recently the notion of style can be replaced by the specificity of

the particular universe of a particular genre, or, in extremis, of a specific composer .
Critical monitoring of the projects of the colleagues.

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

curricular.
A audição crítica das interpretações mais representativas das obras dos períodos seleccionados vai ajudar os

alunos a cumprirem o primeiro objectivo enunciado acima: reconhecer se uma performance se enquadra em
determinado estilo ou género musical.

A justificação e fundamentação da interpretação das obras escolhidas por cada aluno ajuda os alunos a atingir
o que foi determinado no segundo objectivo: Produzir performances numa abordagem em que o processo
criativo confinado a um determinado estilo é explorado como actividade de investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The critical listening of the most significant interpretations of the works of selected periods will help students

meet the first objective described above: to recognize if a performance fits in a particular style or genre.
The justification and reasoning in the interpretation of works chosen by each student help students to achieve

what was determined in the second objective: To produce performances cultivating an approach in which the
creative process confined to a particular style is explored as research activity.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os alunos devem desenvolver o seu projecto de recital de modo autónomo. Cada aluno deve definir um
programa (escolha de repertório) de acordo com o seu orientador. Divulgação pessoal do trabalho de

investigação - Cada aluno deve apresentar o seu programa publicamente durante o semestre, tendo em
consideração o facto de que esta(s) prova(s) pública(s) pressupõe uma linha condutora de concepção e
reflexão. Aquisição de instrumentos de investigação - recursos bibliográficos, hardware e software, e

equipamento de gravação - vídeo, minidisk, DAT, CD-Rom. Eventualmente, divulgação gravada do trabalho de
investigação: gravação de CDs ou DVDs.

A avaliação do Recital I será feita com base no trabalho desenvolvido pelo aluno durante o semestre,
constituindo a capacidade artística, o rigor estilístico, o trabalho de reflexão e investigação, assim como a

apresentação pública em recital, o núcleo base dos elementos de avaliação. O Recital será avaliado por um júri
de pelo menos três docentes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Students should develop their recital project with considerable autonomy. Each student must set a program
(repertoire of choice) according to their supervisor. Dissemination of their personal research work - Each

student must submit his public program during the semester, taking into account the fact that the public
presentation should assume a coherent research line and reflection. Acquisition of research tools - library

resources, hardware and software, and recording equipment - video, minidisk, DAT, CD-Rom. Eventually,
written dissemination of the research work; also by burning CDs or DVDs.

The evaluation of Recital I will be based on the work developed by the student during the semester, being the
artistic ability, the stylistic rigor, the reflection and research, as well as the public presentation in recital, the

core basis of the evaluation elements. The recital will be evaluated by a jury of at least three teachers.

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

A metodologia utilizada nesta UC tem vindo a ser testada desde o início do curso de doutoramento em música.
Os resultados demonstrados confirmam que o método usado é de grande eficácia e ajuda para os estudantes.

Através deste método é oferecido ao estudante a oportunidade desenvolver as suas competências artísticas e
interpretativas e de contactar com diferentes orientadores a partir de um processo de masterclasses. Os
trabalhos desenvolvidos no âmbito desta UC são sempre apresentados publicamente e são frequentemente

registados e publicados em fonogramas. Neste sentido, o método de ensino/aprendizagem utlizado para esta
UC deve, em nossa opinião, ser mantido.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology used in this UC has been tested since the beginning of the doctoral program in music. The

results confirm that the method used is very effective and helpfull for students. Through this method student
have the opportunity to developed their artistic and performative skills by contacting with different performers,

especially through masterclasses. The work developed in this UC is always presented in concerts or in recital
conferences and sometimes is recorded and published. In this sense, the method of teaching / learning used for
this UC should, in our opinion, be maintained.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Para além desta bibliografia básica será definida uma bibliografia específica para cada aluno em função do

programa escolhido / In addition to this basic bibliography will be set a specific bibliography for each student
according to the chosen program

Musical Performance: A Guide to Understanding, ed. John Rink Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
The Science and Psychology of Music Performance: Creative Strategies for Teaching and Learning, ed. Richard
Parncutt, R. & Gary McPherson. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900, Clive Brown. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Authenticity and Early Music: A Symposium, ed. N. Kenyon. Oxford and New York: Oxford University Press,

1988.
"Music as motion: A synopsis of Alexander Truslit (1938) Gestaltung und Bewegung in der Musik", Repp, B. H.

(1993) in Psychology of Music, 21, 48-72.

Mapa X - Recital II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Recital II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Salgado de Castro Correia - 15 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Tal como em Recital I, São envolvidos nesta disciplinas os docentes das áreas instrumentais correspondentes

às dos alunos inscritos. Assim, no corrente ano lectivo, tivemos a seguinte carga lectiva por aluno em Recital II:
/ As in Recital I, teachers of instrumental areas corresponding to those of the students are naturally involved.

Thus, in the current academic year, we had the following lecturing load per student in Recital II : 
- Prof David Lloyd > 15h TP
- Paulo Vaz de Carvalho > 15h

- Álvaro Teixeira Lopes > 15h TP
Jarret Buttler > 15h TP

Jaroslav Mikus > 15h TP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Integrada na parte curricular da área de especialização de Performance do Programa Doutoral em Música esta

disciplina pressupõe os conhecimentos e a prática adquiridos no Recital I e propõe que os alunos os apliquem
em termos de produção artística, criando uma interpretação original. Assim os alunos vão:

- Procurar compreender que qualidades respondem pela originalidade de cada uma das interpretações de
referência.

- Situar/descrever/contextualizar as qualidades originais propostas pelo aluno nas interpretações
desenvolvidas para cada obra seleccionada. 

- Acompanhar criticamente os projectos dos colegas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Integrated in the curriculum of the Performance area of expertise of the Doctoral Program in Music this course
presupposes the knowledge and practice acquired in Recital I and proposes that the students apply them to

their artistic production, creating a unique interpretation. So the students will:
- Try to understand what qualities account for the originality of each of the referential interpretations.

- Identify / describe / contextualize the unique qualities proposed by their interpretations, which were developed
for each selected work .

- Develop critical monitoring of the projects of the colleagues.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Reflexão histórica e analítica sobre os compositores e obras a executar.

Estudo aprofundado e comparativo das interpretações existentes das obras do repertório escolhido.
O estudo e aplicação das qualidades que nos permitem reconhecer como certas performances são originais.

A fluência adquirida nas línguas estilísticas aprendidas no semestre anterior vai agora ser exercido de forma
criativa para que os alunos desenvolvam interpretações originais. Eventualmente, o formato de conferência /

recital será aqui o mais adequado.

6.2.1.5. Syllabus:
Historical and analytical reflection on the composers and works to be carried .

Depth study and comparison of existing interpretations of the works of the chosen repertoire.
The study and application of the qualities that allow us to recognize how certain performances are original.

The fluency acquired in the stylistic languages learned in the previous semester will now be exercised
creatively so that the students develop original interpretations. Eventually, the conference/recital format will be

here the most suitable.

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

A discussão critica sobre a originalidade das obras e das interpretações de referência, preconizada na
descrição dos conteúdos, vai de encontro ao primeiro dos objectivos traçados para esta UC.

O desenvolvimento de, e a reflexão sobre uma interpretação original, ainda que seja levada a cabo no contexto
de um exercício escolástico, vai permitir aos estudantes cumprir o segundo objectivo proposto.

O formato de Recital/conferência que inclui sempre uma discussão crítica no fim da apresentação com os
colegas cumpre naturalmente o terceiro objectivo.

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

The critical discussion on the originality of unquestionable prestigious works and interpretations advocated in
the description of the contents, meets the first of the targets set for this UC.

The development of, and reflection on an original interpretation, even if it is carried out in the context of a
scholastic year, will enable students to meet the proposed second goal.

The Recital format / conference which always includes a critical discussion at the end of the presentation with
colleagues naturally meets the third objective.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os alunos devem desenvolver o seu projecto de recital de modo autónomo.
Cada aluno deve definir um programa de acordo com o seu orientador e deve confrontar o seu trabalho na fase

de desenvolvimento com as reacções das audiências recorrendo, por exemplo, a inquéritos, de modo a testar a
eficácia das suas opções performativas.

Proficiência na investigação: os alunos deverão confrontar-se com diversas interpretações das mesmas obras
pelo que terão necessidade de criticamente reflectir sobre as suas próprias escolhas interpretativas.
Eventualmente, divulgação gravada do trabalho de investigação: gravação de CDs ou DVDs.

A avaliação do Recital II será feita com base no trabalho desenvolvido durante o semestre, constituindo
sobretudo a originalidade, a capacidade artística, o rigor estilístico, o trabalho de reflexão e investigação, assim

como a apresentação pública em recital, o núcleo base dos elementos de avaliação. O Recital será avaliado por
um júri de pelo menos três docentes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Students are guided to develop their project recital autonomously.
Each student must set a program ( repertoire of choice ) according to his/her supervisor.

Each student must confront his work in the development phase to the reactions of their audiences using, for
example, surveys, in order to test the effectiveness of their performing options.

Proficiency in research - Students will be confronted with different interpretations of the same works in order to
make them reflect critically upon their own interpretative choices.

Eventually, dissemination of their research work together with the recording of CDs or DVDs.
The evaluation of Recital II will be based on the work done during the semester and the core elements of the

evaluation are originality, artistry, stylistic rigor, reflection and research, as well as the public presentation in
recital. The recital will be evaluated by a jury of at least three teachers .

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

curricular.
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A metodologia utilizada nesta UC tem vindo a ser testada desde o início do curso de doutoramento em música. 

Tudo o que é proposto na metodologia vai de encontro aos objectivos: a análise e discussão de diferentes
interpretações da mesma obra; a análise e discussão das decisões performativas propostas pelos próprios

alunos; assim como as apresentações públicas em que defendem presencialmente as suas interpretações.
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito desta UC são sempre apresentados publicamente e são frequentemente

registados e publicados em fonogramas. Neste sentido, o método de ensino/aprendizagem utlizado para esta
UC deve, em nossa opinião, ser mantido. 

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

The methodology used in this CU has been tested since the beginning of the doctoral program in music.
All that is proposed in the methodology meets the objectives: the analysis and discussion of different

interpretations of the same work with coleagues and teachers; analysis and discussion of performative
decisions and interpretation views by the students themselves; as well as public presentations 'in presence' to

defend their interpretations.
The work under this UC are always publicly presented and are often recorded and published in phonograms. In
this sense, the method of teaching / learning used for this UC should, in our opinion, be maintained.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Para além da bibliografia básica dada em Recital I será definida uma bibliografia específica para cada aluno em

função do programa por eles escolhido.

In addition to the basic bibliography given in Recital I, a specific bibliography will be set for each student
according to their choice of program.

Asprilla, Ligia Ivette. 2013. El proyecto de creación-investigación. La investigación desde las artes. Santiago de
Cali: Institución Universitaria del Valle del Cauca.

Bowen, José Antonio. 2008. “La práctica de la interpretación frente al análisis de la interpretación. ¿Por qué

deben estudiar interpretación los intérpretes?” Quodlibet: Revista de Especialización Musical 41: 81-97.

Clarke, Eric. 2004. “Empirical Methods in the Study of Performance.” En Empirical Musicology: Aims, Methods,
Prospects, editado por Nicholas Cook y Eric Clarke, 77–102. New York: Oxford University Press.

Mapa X - Tese de Doutoramento

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese de Doutoramento

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

Jorge Manuel Salgado de Castro Correia - 30 TP

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

António José Vassalo Neves Lourenço - 30TP
António Manuel Chagas Rosa - 30TP
Evgueni Zoudilkine - 30TP

Filipa Martins Baptista Lã - 30TP
Helena Maria da Silva Santana - 30TP

Helena Paula Marinho Silva de Carvalho - 30TP
Isabel Maria Machado Abranches de Soveral - 30TP

Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro - 30TP
José Paulo Torres Vaz de Carvalho - 30TP

Maria do Rosário Correia Pereira Pestana - 30TP
Paulo Maria Ferreira Rodrigues da Silva - 30TP

Pedro João Agostinho Figueiredo Rodrigues - 30TP
Sara Carvalho Aires Pereira - 30TP
Susana Bela Soares Sardo - 30TP

Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo de Negreiros - 30TP

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

Desenvolver uma pesquisa original no domínio da especialidade escolhido conducente à redacção de um
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documento autónomo - no caso das áreas teóricas - ou de um documento de apoio a projectos no caso de áreas

mais práticas. Assim, esta UC pode ser complementada com outro tipo de provas como a apresentação de um
recital comentado ou um portfólio de composições.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To develop an original research in the chosen domain which takes to the writing of an autonomous document - in
the case of the theoretical areas - or of a support document to projects- in the case of practical areas. Thus, this

UC may be complemented with another type of demonstrations like the presentation of a Lecture/Recital or of a
portfolio of compositions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Esta UC decorre ao longo do 2º ano de formação e ao longo do 3º ano para todos os estudantes.
Os conteudos programáticos dependem da área de especialidade escolhida pelo aluno e do seu tema de

pesquisa.

6.2.1.5. Syllabus:
This UC belongs to the second year and to the 3d year for all the students.

The programatic contents depend on the area of specialization chosen by the student and on the respective
research theme.

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

curricular.
Tendo em conta que esta UC se destina à investigação e desenvolvimento de um projeto conducente à defesa

de uma tese de doutoramento, os conteúdos propostos como programa são forçosamente adequados aos
objetivos. Os objetivos, neste contexto, devem ser entendidos no quadro individual e não numa perspetiva de

grupo ou de classe coletiva.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
As this UC is a place for research and development of a project leading to the defense of a doctoral thesis, the

proposed program content as are necessarily appropriate to the objectives. The objectives in this context
should be understood in an individual perspective and not in the frame of a collective group or class.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A orientação tutorial - que tem por base um contacto semanal de meia hora ou de 1h quinzenalmente -
conduzirá a avaliação contínua complementada com a apresentação pública e consequente defesa da tese

perante um júri independente.
Estimula-se a participação em conferências nacionais e internacionais dos estudantes para mostrarem o seu

trabalho e serem confrontados com o retorno do público académico, assim como a frequência de Seminários
que desenvolvam temáticas relacionadas com os seus projectos específicos de investigação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorial supervision - which is based on a weekly contact of half an hour or 1 hour every two weeks - will lead to

continuous assessment complemented with the public presentation and subsequent defense of the thesis
before an independent jury.

Students are encouraged to participate in national and international conferences in order to show their work and
being confronted with the feedback of the academic public, as well as to follow seminars which are focused on

themes specifically related to their research projects.

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

O período associado à UC “TESE” decorre durante pelo menos dois anos durante os quais o doutorando
desenvolve a sua investigação e escreve a sua tese final que, no caso do PDM, pode também incluir um recital

ou um port-folio de composições. Durante este processo o estudante é acompanhado de perto pelo seu
orientador ou pelos co-orientadores, numa relação de tutoria frequentemente associada também à partilha de

publicações ou mesmo apresentações públicas em contextos de congressos ou de festivais de música. Não
podemos, portanto, falar de uma relação de ensino unívoca uma vez que este método de trabalho – o da

orientação tutorial - constitui a única possibilidade de oferecer espaço à liberdade criativa, artística e científica
do estudante embora, claro, monitorizados pela permanente discussão com o seu tutor. Este, por seu lado,
deve ser um indivíduo especialista quer na área de pesquisa do estudante quer nas práticas metodológicas
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adoptadas pelo mesmo para o desenvolvimento do seu trabalho. O método desta UC deve ser assim definido
por um processo francamente dialógico entre estudante e orientador, no sentido também do desenvolvimento

da autonomia artística e científica do aluno.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The UC "THESIS" takes at least two years. During this period the doctoral student develops his research and

write his final thesis. In the case of PDM, the final work may also include a recital or a portfolio of compositions.
The supervisor or co-advisors closely monitor the student, a process that often result in authorship shared

publications or public presentations in conferences or music festivals. We cannot therefore speak of a univocal
teaching relationship since this working method - the tutorial - is the only way to offer students a space for

creative, artistic and scientific freedom, though monitored by the ongoing discussion with their tutor. The tutor,
in turn, should be an expert both in individual student's research area and in methodological practices adopted

by the students for the development of his work. The method of this course should be well defined by a frankly
dialogical process between student and advisor, also towards the development of artistic and scientific

autonomy of the student.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir para cada aluno.

To be defined for each student

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 
De acordo com a lógica da formação desenhada para este ciclo de estudos, a proposta de afectação de

créditos
às unidades curriculares que o constituem reflecte a taxa de esforço resultante da existência de duas
componentes de formação fundamentais que cruzam todo o percurso de formação, a saber: a componente

específica de cada domínio de especialização (Performance, Composição, Direcção, Musicologia,
Etnomusicologia, etc.), a componente de formação científica comum a todas as áreas.

Os métodos de ensino e aprendizagem adoptados pautam-se pela articulação estreita entre a dimensão teórica
e a dimensão prática, seja no quadro da interpretação musical seja no âmbito da investigação sobre música.

Neste sentido procura-se uma adequação entre a dimensão formal da pesquisa académica e o perfil do
domínio de conhecimento sobre o qual reflete a pesquisa: as diferentes músicas.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

According to the logic of training designed for this PDM course, the credit allocation proposal to its disciplines
reflects the necessary effort to accomplish with the two structural formation components, namely: Component

specific to each area of specialization (Performance , Composition , Direction, Musicology, Ethnomusicology ,
etc.) and the component of scientific training common to all areas.

The adoption of the teaching and learning methods was guided by the close connection between the theoretical
dimension and the practical dimension, be it within musical interpretation, be it within research on music. In this

sense, the challenge is to find a match between the formal dimension of academic research and the profile of
the knowledge domain over which reflects the research : the different musics

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao

estimado em ECTS. 

O PDM não está incluído no sistema de avaliação padronizado pela UA (SGQ) pelo que a avaliação da coerência
entre a carga de trabalho e os ECTS atribuídos a cada UC está dependente da resposta dos estudantes ao

trabalho solicitado pelos docentes. Uma vez que o trabalho desenvolvido tem vindo a demonstrar excelentes
resultados quer em termos de sucesso escolar quer em termos de finalização do ciclo de estudos,
acreditamos que a relação entre a carga de trabalho e o nº de ECTS está correcta. 

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The PDM is not included in the standardized evaluation system by the UA (SGQ). Therefore the assessment of
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the consistency between the workload and ECTS assigned to each UC is dependent on the response of
students to the work requested by the teachers. Once the work has shown excellent results in terms of

academic success, we believe that the connection between workload and the number of ECTS is correct.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

Em cada uma das unidades curriculares a metodologia de avaliação é funcionalmente articulada com os
objectivos de aprendizagem. Em nosso entender, a forma mais construtiva de avaliação consiste na elaboração

de trabalhos de pesquisa que poderão vir a ser relevantes para o domínio de especialização do aluno mas que
implicam também um conhecimento de vizinhanças temáticas e científicas sobre as quais trabalha. É na

articulação entre estes dois vetores que a maioria dos trabalhos de avaliação é desenvolvida cumprindo assim
um dos mais fortes objetivos de aprendizagem ao nível do doutoramento: o desenvolvimento da autonomia
artística e académica dos doutorandos.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

In each of the courses the method of assessment is functionally linked with the learning objectives. In our view,
the most constructive form of assessment is the development of research papers that are likely to be relevant
to the area of specialization of the student but also imply a transdisiplinary approach. It is the relationship

between these two vectors that most evaluation work is developed thus fulfilling one of the strongest learning
objectives to the doctoral level: the development of artistic and academic autonomy of doctoral candidates.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
Desde o primeiro ano do PDM que os estudantes são estimulados a participar em eventos científicos na

Universidade ou noutras instituições ligadas à investigação em Música. Durante o calendário letivo todos os
eventos científicos que decorrem na UA têm prioridade sobre as aulas. O objetivo é efetivamente oferecer aos
estudantes de doutoramento um contacto mais próximo possível com fóruns de discussão científica e

académica na sua área de investigação. A partir do 2º ano de doutoramento – sem prejuízo de esta iniciativa ter
lugar logo no 1º ano – os estudantes são estimulados a apresentar propostas de comunicações em congressos

algumas das quais podem ter sido desenvolvidas, por exemplo, no âmbito dos trabalhos de pesquisa das UCs
do 1ºano. Idealmente, parte das comunicações apresentadas em congressos podem constituir materiais da

futura tese de doutoramento. Paralelamente os estudantes são convidados a participar nas equipas e
atividades dos projetos sediados no INET-md.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
Students of PDM are encouraged to participate in scientific events at the University or at other institutions

involved in music research. During the school calendar all scientific events taking place in the UA have priority
over classes. The goal is to effectively provide closer contact between doctoral students and scientific and

academic discussion forums in different area of research. After the 2nd year - without prejudice to this initiative
take place soon in the 1st year - students are encouraged to submit paper proposals in international and
national conferences some of which may have been developed, for example, as part of the research work of

UCs the 1st year. Ideally, some of the papers presented at conferences can provide materials of the future
doctoral thesis. At the same time students are invited to participate in teams and project activities based on

INET-md.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
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2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 6 4 12

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 8

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 4

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades

curriculares. 
As razões que leva a grande maioria dos alunos a não terminarem o 1º ano são de ordem financeira - porque
não conseguiram bolsa ou porque simplesmente não conseguem pagar as propinas - ou por motivos de

grandes mudanças na sua vida profissional - como músicos profissionais têm muitas vezes que se ausentar
por longos períodos de tempo.

Nos anos seguintes podem por motivos semelhantes ter de interromper os trabalhos por um determinado
período de tempo mas têm acabado sempre por pedir re-ingresso e terminam o seu doutoramento.

A disciplina em que é maior a diferença entre inscritos e aprovados (11 inscritos e 6 aprovados) é
precisamente a disciplina de Projectos de Investigação em Música que não só é a única anual do 1º ano como é

a disciplina 'síntese' que inclui a defesa dos projectos individuais de tese. As outras são semestrais e
apresentam um número praticamente igual entre inscritos e aprovados.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related

curricular units. 
The reasons leading the majority of the students who do not finish the 1st year are of a financial order - because

get no scholarship or because they simply can not afford the fees - or for reasons of major changes in their
professional careers - as professional musicians they have to be absent often for long periods of time. In the

following years, students may have to interrupt, for similar reasons, their research work for a certain period of
time but, normally, they end up always asking for re- entry and they finish their doctorate. The discipline where it
is noticeable a greater difference between registered and approved (11 registered and 6 approved) is precisely

the discipline of Projectos de Investigação em Música, which is the only one that is annual in the 1st year and is
also a kind of ' synthesis ' of the whole year including a public defense of the individual thesis projects. The other

are one semester long and have a roughly equal number of registered and approved.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de

melhoria do mesmo. 
Tendo em mente o que foi descrito no ponto anterior, a nossa reacção tem sido alertar nas entrevistas das
provas de admissão para esta situação e da necessidade de assegurar disponibilidade para frequentar com

grande regularidade todas as disciplinas do 1º ano.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

Bearing in mind what was described in the previous paragraph, we decided to alert the candidates in the
interviews of the admission exams for this situation and the consequent need to ensure availability to attend
with maximum regularity all disciplines of the 1st year.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study programme's area.
100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
0
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7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do

ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 
O Instituto de Etnomusicologia Centro de Estudos em Música e Dança - INET - md - é a unidade de investigação
que tem

um pólo na Universidade de Aveiro e obteve na última avaliação da FCT, em 2014, a classificação de Excelente.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if

applicable). 
The Institute of Ethnomusicology: Centre for Studies in Music and Dance - INET - md - is the research unit which
has a

branch at the University of Aveiro. During the last evaluation by the FCT, in 2014, it was rated: Excellent.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais

com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em
formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico. 

Os docentes desenvolvem uma intensa actividade seja a nível artístico como científico - que envolvem a
realização de concertos não só em Portugal como no exterior, a edição de suportes áudio, a publicação de

livros e de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais – que contribuem para o
desenvolvimento económico não só associado ao âmbito da produção cultural como também à indústria

de partituras e de edição discográfica ou livreira. São vários os projectos financiados pela FCT que
integram docentes do PDM, os quais permitem a compra a diferentes empresas de equipamentos de

gravação e reprodução de som, computadores, entre outros. Se as deslocações dos docentes a
congressos dentro e fora de Portugal, têm um impacto positivo nas empresas de transportes, a actividade
em torno da realização de conferencias internacionais (realizadas no DeCA) se reflecte na hotelaria

regional.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

Teachers are intensely active on both artistic level and scientific levels - involving concerts in Portugal and
abroad, recording and releasing disks etc., publishing books and articles in national and international
scientific journals - that contributes to economic development not only associated with cultural production

but also the areas of the music printing, record and book publishing industries. Several projects funded by
the FCT include PDM faculty members, which allow the purchase of equipment from different companies,

from sound recording and reproduction to computers. The amount of traveling undertaken by faculty
members to conferences both in Portugal and abroad also has a positive impact on transport companies,

whereas the activity generated by the hosting of international conferences (held in DeCA) benefits the
regional hospitality industry.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e

internacionais. 
A maior parte dos projectos de investigação em curso na unidade de investigação INET-md

compreendem parcerias nacionais e internacionais, tanto a nível institucional (com autarquias , museus,
associações, universidades) como a nível individual de académicos de outros centros.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or

partnerships. 
Most of the ongoing research projects in the research unit INET-md includes national and

international partnerships, both at institutional level (with local authorities, museums, associations and
universities) and at an individual level, involving academics from other research centers.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente
da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2c39
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primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar

como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os
colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,
aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de

áreas presentes no ISI.
O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e

importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,
capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas

científicas no ISI web of Science.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often
undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the

fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national
and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the

number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate
existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research

objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research
funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number
of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

Os docentes têm uma intensa actividade criativa, performativa e de investigação com grande impacto na
comunidade e na formação avançada das áreas de especialização do Programa Doutoral em Música.

Destacam-se a organização de Conferências Internacionais como o Performa - Conferência Internacional em
Performance, o evento Festivais de Outono realizado no DeCA, que é um Festival Internacional de Música

aberto à comunidade, as múltiplas produções musicais levadas ao Teatro Aveirense, a colaboração com o
Museu de Aveiro em eventos como o Dia da Voz, a produção académica em revistas nacionais e

internacionais, a realização de projectos de investigação, alguns dos quais interferindo e intervindo
profundamente na vida da comunidade.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific

area(s) of the study programme. 
Teachers have an intense creative activity, as performers and researchers having a great impact on the

community and on the advanced training of the specialization areas of the Doctoral Program in Music .
Highlights include the organization of international conferences such as the Performa - International Conference

on Performance Studies; the Autumn Festival event held at DeCA, which is an International Festival of Music
open to the community; the many musical productions brought to Aveirense Theatre; the collaboration with the
Museum of Aveiro in events such as the Day of the Voice; the academic production in national and international

journals; the coordination of many diferent research projects , some of which interfering and intervening deeply
in the community life .

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística. 

No que se refere em particular às áreas de especialização em Direcção e em Performance, deve ser destacado

o facto de que muitos dos nossos estudantes tocam em orquestras, grupos de música de câmara, bandas e
outros grupos profissionais e semi-profissionais ligadas à actividade performativa musical. Essas actividades

artísticas contribuem para formação de públicos e para a divulgação da produção musical contemporânea.
Permitem a audição de obras do repertório coral,

sinfónico, de câmara e de ópera. Os agrupamentos do DeCA participam em actividades nas principais salas e
festivais do país. As actividades científicas permitem uma projecção internacional da investigação em música

da UA.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities. 
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Looking into the areas of specialization in Conducting and in Performance, it should be noted that many of our
students play in orchestras, chamber music groups, bands and other professional groups or they have a semi-

professional activity related to the performative music. These artistic activities contribute to audiences
education and to the dissemination of contemporary music production along with the hearing of works of the

choral repertoire, symphonic, chamber music and opera. The many DeCA music groups are engaged in
activities in the major halls and festivals of the country. Scientific activities often result in international

projection of the academic - scientific and artistic - research made in UA.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado. 

As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade
de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e

Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política
da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos

Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da
informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. Todas as
informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como através da

presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência & Tecnologia, da
Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público motivado.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students. 

The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the

responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public
Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the

university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the
Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular

updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the
information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits

to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other
events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 59.3

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs

(in)
0.7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility

programs (out)
1.6

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 15

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 10

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

O Programa Doutoral em Música oferece um ambiente de ensino/aprendizagem que promove simultaneamente
a interdisciplinaridade e a especialização em seis áreas de investigação. O sucesso do curso pode ser avaliado

a partir de 7 pontos fortes:
1. Procura do curso – O interesse pelo curso tem vindo a aumentar desde a sua primeira edição em 2009. A
média de candidaturas tem sido de 35 alunos para 20 lugares, garantindo assim um excelente nível de exigência

na aprovação dos candidatos. Nos últimos dois anos, e de forma a poder responder às dificuldades de
cobertura docente, a direção de curso estabeleceu uma linha de corte que apenas permite a entrada de alunos

com uma média igual ou superior a 14 valores em 20. 
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2. Empregabilidade – Concluído o PDM a maioria dos alunos segue as suas carreiras profissionais – no caso de
carreiras académicas ou de concertistas – ou segue uma linha de investigação como é o caso dos estudantes

de Etnomusicologia ou de Ensino.
3. Leque de nacionalidades dos alunos – O PDM tem atraído estudantes de várias nacionalidades destacando-
se os países de língua oficial portuguesa (Brasil, Moçambique), espanhola (Espanha e México) mas também

Itália e Irlanda. 
4. Especialização e acompanhamento do corpo docente - O corpo docente é altamente especializado e estável

tendo também, na maioria dos casos, consolidado carreiras internacionais. Isto permite uma visão mais
cosmopolita sobre as práticas académicas e abre oportunidades de circulação e contacto internacional através

das redes estabelecidas pelos professores.
5. Dinâmica da unidade de Investigação que tutela o PDM – O INET-md, avaliado em 2014 com a classificação

de Excelente, acolhe todos os docentes doutorados do PDM assim como os seus orientandos. Neste sentido o
INET-md não só apoia os estudantes nas suas necessidades de investigação – oferecendo equipamentos,

espaços de trabalho, inclusão em projetos, ou apoios financeiros para ações académicas – como também
oferece oportunidades de contacto com a pesquisa mais recente nas suas áreas de investigação através da
organização de conferencias internacionais. De entre as várias conferências organizadas pelo INET-md

destacam-se o Performa (congresso internacional bi-anual de estudos em performance), e o Post-ip,
igualmente bi-anual, que é concebido por, e destinado a alunos de pós-graduação. 

6. Participação em projectos de criação e interpretação. Os estudantes do PDM são constantemente
solicitados para participar em eventos de animação cultural dentro e fora da Universidade. O DeCA oferece

anualmente o prémio interpretação no concurso FF onde também são tocadas obras compostas por alunos.
7. Oportunidades de investigação - A Universidade possui um arquivo de música, cujo património resultou de

doações de acervos particulares e que constitui uma base documental para os alunos de diferentes áreas.
Possui também um Centro de Estudos de Jazz que possibilita o desenvolvimento de projetos no domínio

performativo e também teórico.

8.1.1. Strengths 
The Doctoral Program in Music offers a teaching / learning environment that promotes both interdisciplinary and

expertise in six areas of research. The success of the course can be evaluated from 7 strengths:
1. Demand - Interest in the course has been increasing since its first edition in 2009. The average application is

35 students for 20 seats, thus ensuring an excellent level of demand in the approval of candidates. In the last
two years, and due to teacher coverage difficulties, the scientific commission of PDM established a cut line that

only allows students acceptance with an average higher than 14 out of 20.
2. Employability - Completed the PDM most students follow their careers - as academics or performers - or
follow a research career as in the case of students of ethnomusicology or teaching.

3. Student country of origin - The PDM has attracted students from various nationalities highlighting the
Portuguese-speaking countries (Brazil, Mozambique), Spanish (Spain and Mexico) but also Italy and Ireland.

4. Expertise and monitoring of teachers - The teaching staff is highly specialized and stable and, in most cases,
presents a very international careers. This promotes a more cosmopolitan view of academic practices and

opens circulation opportunities and international contact through networks established by teachers.
5. Dynamics of the Research Centre associated to PDM - INET-md, that was internationally evaluated in 2014

with the mark of Excellent, welcomes all PhD professors of PDM as well as their mentees. In this sense the
INET-md not only supports students in their research needs - offering equipment, workspaces, financial support

for academic actions, or including them in on-going projects - but also offers opportunities for contact with the
latest research in their areas of study by organizing international conferences. Among the various conferences
organized by INET-md we highlight Performa (bi-annual international conference on performance studies), and

the Post-ip, also bi-annual, which is designed by and for post-graduate students.
6. Participation in projects as performers. The PDM students are constantly asked to participate in musical

events inside and outside the University. The DeCA annually offers the Frederico de Freitas Award, a contest in
music where PhD students participate both as performers and as composers. 

7. Research Opportunities - The University has a music archive, whose assets resulted from private collections
and donations. The archive is a documental basis for students from different areas. It also has a Jazz Studies

Center that enables the development of projects in the performative and also theoretical domain.

8.1.2. Pontos fracos 
Os pontos fracos do PDM são essencialmente 3:

1. Plano curricular do 2º ano – De acordo com o plano de estudos aprovado existe um percurso alternativo no
segundo ano, direcionado aos estudantes das áreas de composição, performance e direção, que não tem sido

opção efetiva por parte dos doutorandos. Todavia a existência deste percurso no plano curricular gera uma
ideia equívoca sobre a estrutura curricular do PDM porque nunca funcionou. Por essa razão não faz sentido

que permaneça como opção sendo mais adequado que todas as áreas de especialização fiquem com o mesmo
percurso curricular. 
2. Comissão de acompanhamento – apesar de todos os projetos de tese aprovados no final do 1º ano de

doutoramento, serem avaliados por júris externos à UA, o PDM não tem efetivamente uma comissão de
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acompanhamento formalizada. Nesse sentido é importante formaliza-la de modo a garantir uma avaliação

externa permanente. Essa comissão deverá, no entanto, incluir também alunos.

8.1.2. Weaknesses 

The weaknesses of PDM are essentially three:
1. Plan of 2nd year - According to the approved study plan there is an alternative route in the second year,
directed to students of composition, performance and conducting, which has never been chosen by doctoral

students. However, the existence of this possibility in the plan generates a misleading idea of the curriculum of
the PDM because it has never worked. For this reason it is important to exclude this option from the curriculum.

As a result of this, all areas of expertise will remain with the same curricular route in the 2d year.
2. Monitoring Commission - despite all thesis projects approved at the end of the 1st year of PDM, be evaluated

by external panels, the PDM has not a formal monitoring committee. In this sense it is important to formalize it in
order to ensure a permanent external evaluation. Such a committee should, however, include students.

8.1.3. Oportunidades 

O PDM beneficia de um conjunto de oportunidades que contribuem para que se distinga de outras ofertas
nacionais e internacionais.

1. Relações inter-institucionais. Os protocolos que o DeCA e a Universidade assinaram com a Orquestra
Filarmonia das Beiras, o Teatro Aveirense, o Museu de Aveiro, ou a autarquia de Albergaria, permitem a oferta

de contextos performativos que potenciam a qualidade do ensino e a oportunidade de formação em ambientes
abertos a públicos não escolares. A relação com a Orquestra Filarmonia das Beiras permite, por exemplo, que

os alunos de canto tenham a oportunidade de integrar produções de ópera e os alunos de instrumento toquem
como solistas. Ao abrigo desse protocolo, o PDM pode ainda oferecer aos potenciais candidatos em

Performance um leque abrangente de coadjuvação lectiva em vários instrumentos o qual complementa a
docência, pelo recurso a especialistas que são performers profissionais. Todos os alunos de Direção, durante o
seu percurso dirigem a Orquestra Filarmonia das Beiras e os alunos de Performance realizam frequentemente

os seus recitais os como solistas desta orquestra. 
2. Espaços Laboratoriais – A UA conta com pelo menos 2 espaços laboratoriais que constituem oportunidades

reais de pesquisa para os doutorandos: o CIME – Centro de Investigação em Música Eletroacústica que
frequentemente funiona como residência artística para compositores de prestígio internacional oferecendo

assim aos doutorandos compositores um espaço de diálogo e de formação complementar; o CEJ (Centro de
Estudos de Jazz – único no país) que reúne um acervo documental de carácter bibliográfico, fonográfico e de

arquivo, potenciando o desenvolvimento de pesquisa para projetos individuais de doutoramento. Existem
igualmente outros acervos na UA, como a coleção José Moças (6.500 discos de música portuguesa de 78 rpm)

ou a coleção Frederico de Freitas, que oferecem infindáveis oportunidades de pesquisa e de produção de
conhecimento que futuramente será central para o entendimento da história das diferentes músicas em
Portugal. 

3. Existência de uma unidade de investigação de referencia. O INET-md é um centro de investigação de
referencia internacional que congrega 5 grupos de pesquisa três dos quais adquirem forte expressão na UA:

Performance e investigação artística, composição e tecnologias da música e etnomusicologia. O INET-md tutela
projetos nos quais os alunos de doutoramento frequentemente colaboram, e está neste momento a candidatar

novos projetos, sobretudo internacionais, que contam com a integração de estudantes de doutoramento como
investigadores. Esta oportunidade é singular e permite criar paradigmas de pesquisa interessantes quebrando,

frequentemente, as fronteiras entre as diferentes áreas de estudo em música. 

8.1.3. Opportunities 
PDM benefits from a set of opportunities that contribute to highlight it within other national and international

programs.
1. Inter-institutional relations. The agreement between the University of Aveiro and the Philharmonic Orchestra

of Beiras, the Aveirense Theatre, the Museum of Aveiro, or the municipality of Albergaria, enables the provision
of performance contexts that enhance the quality of education and training opportunities in different

environments. The relationship with the Philharmonia Orchestra allows, for example, that the voice students
have the opportunity to integrate opera productions and instrument students to play as soloists. Under this
agreement, the PDM can complement its staff, by including experts as peripatetic professors who are high

standard professional performers in the Orchestra. All students of conducting can integrate the Philharmonic
Orchestra projects as conductors.

2. Laboratory Spaces - The UA has at least two laboratory spaces that open real research opportunities for
doctoral students: the CIME - Electroacoustic Music Research Center that often works as artistic residency for

prestigious international composers thus offering doctoral composers one opportunity for dialogue and further
training; CEJ (Jazz Studies Center - unique in the country) that brings together a huge collection of bibliographic,

phonographic and archive documentation, enhancing the development of research for individual doctoral
projects. There are also other collections in UA, as the collection José Moças (6500 Portuguese music discs of

78 rpm) or the collection Frederico de Freitas, offering endless opportunities for research and knowledge



3/16/2015 ACEF/1415/0902012 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6c87cf2b-7c21-1838-e35d-54bd26e9b63a&formId=e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2… 63/68

production that in the future will be central to the understanding of the history of different musics in Portugal.

3. Existence of a reference research unit. The INET-md is research center of excellency with a very international
profile that brings together five research groups three of which get strong expression in UA: “Performance and

artistic research”, “Composition and technologies of music” and “Ethnomusicology and Popular Music
Studies”. The INET-md lodges projects in which PhD students often collaborate, and is currently applying new
projects, especially international, who rely on the integration of doctoral students and researchers. This

opportunity is unique and allows creating interesting research paradigms breaking, often, the boundaries
between different fields of study in music.

8.1.4. Constrangimentos 
São fundamentalmente 3 os constrangimentos apresentados pelo PDM:

1. Custo financeiro do programa doutoral: Neste momento o PDM constitui a oferta formativa bastante cara
sobretudo para os estudantes portugueses. Por essa razão alguns alunos optam por fazer o curso em tempo

parcial - aliviando assim a despesa anual - ou, em casos limite, acabam por desistir. 
2. Tempo despendido na conclusão do ciclo de estudos – o facto de grande parte dos estudantes do PDM serem

também profissionais – professores ou músicos instrumentistas – retira frequentemente tempo às atividades
de doutoramento, sobretudo a partir do primeiro ano quando se dedicam apenas à investigação e escrita da

tese. Este aspeto – que prioriza as atividades profissionais em detrimento das académicas – é responsável
pelo adiamento sistemático da finalização do curso. Se por um lado as atividades profissionais dos doutorandos

contribuem para o seu prestigio e para a melhoria do seu nível enquanto doutorando – sobretudo nas áreas
performativas – por outro põe em causa os resultados do PDM em termos de indicadores numéricos de

sucesso. 
3. Ratio nº de alunos por orientador – O elevado número de alunos que tem acedido ao PDM tem vindo a
constituir também uma sobrecarga de trabalho docente que, no contexto atual de crise, é difícil superar. Nesse

sentido urge desenvolver estratégias para uma melhor distribuição das orientações pelos diferentes docentes,
algo que já está a ser implementado.

8.1.4. Threats 
There are 3 main constraints presented by the PDM:

1. Doctoral program financial cost. At this time the PDM is the most expensive PhD program in music in
Portugal. This aspect has been responsible for the interruption of studies of various Portuguese students or

even for withdrawal and transference to another course in another institution, whose fees' cost are less than 50
% of the PDM fees.

2. Graduation efficiency - the fact that most of the PDM students also are professionals – music teachers or
performers - often overlaps doctoral activities, especially after the first year when students should be

completely dedicated to activities of research and writing. This aspect - that prioritizes the professional
activities to the detriment of academic ones - is responsible for the systematic postponement of the completion

of the course. On the one hand the professional activities of doctoral students contribute to their prestige and to
improve their level while doctoral student - especially in the performing areas - on the other hand, undermines
the PDM results in terms of numeric indicators of success.

3. Ratio number of students per supervisor - The high number of students who have accessed the PDM has also
constitute a teaching workload that in the current context of crisis, is difficult to overcome. In this sense it is

urgent to develop strategies for a better distribution of the students by different scientific advisors, something
that is already being implemented.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Plano curricular do 2º ano

A alteração ao plano curricular do 2º ano do curso prende-se com a necessidade de retirar do plano curricular o

percurso alternativo que foi registado no processo de registo do PDM. Esta alteração, uma vez aprovada pelo
Conselho Científico da UA e pela comissão de avaliação da agência A3ES, deverá pautar-se pela
transformação do plano curricular num plano único sem opções no segundo ano. Trata-se, portanto, de um

processo exclusivamente burocrático que não parece ser problemático sob o ponto de vista da sua lógica. Na
verdade o facto dos estudantes não terem optado até hoje pelo percurso alternativo que inclui no segundo ano



3/16/2015 ACEF/1415/0902012 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6c87cf2b-7c21-1838-e35d-54bd26e9b63a&formId=e3d106c3-0782-e661-0418-54d3c2bc2… 64/68

do PDM componentes curriculares para além da tese, é esclarecedor. Nesse sentido esta ação parece-nos
simples de resolver mas muito importante para não gerar uma visão equivoca sobre o curso. 

9.1.1. Improvement measure 
The amendment to the curriculum of the 2nd year relates to the need to remove the alternative route that was

inscribed in the PDM official registration. This amendment needs to be approved by the UA Scientific Council
and by the Committee of A3ES agency, and should transform the curriculum in a single plan with no optional
routes for the second year. It is therefore an exclusively bureaucratic process.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade desta ação é alta de e deve ser implementada antes da abertura do próximo ano letivo.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

The priority of this action is high and should be implemented before the beginning of the next scholar year

9.1.3. Indicadores de implementação 
Esta ação estará concretizada quando for publicado em Diário da República o novo plano curricular do PDM.

9.1.3. Implementation indicators 
This action will be implemented when it is published in the Official Gazette the new curriculum of PDM.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Comissão de acompanhamento

A existência de uma comissão de acompanhamento do PDM é um factor que sentimos ser importante
implementar. Nesse sentido pretendemos contactar 3 investigadores de prestígio internacional nos domínios

da Performance, da Composição e da Etnomusicologia. Esta comissão deve ainda incluir um aluno de
doutoramento eleito entre os estudantes. A sua função será a de validar as diferentes ações desenvolvidas no
âmbito das atividades letivas e de investigação, a partir de uma visita anual, idealmente durante a fase de

defesa dos projetos de tese pelos alunos do primeiro ano, que decorre anualmente em Julho. Esta comissão
deve construir relatórios anuais sobre o PDM e, sempre que necessário, sugerir ações de melhoria ou de

alteração dos processos de trabalho.

9.1.1. Improvement measure 
Monitoring committee

The existence of a PDM monitoring committee is a very important measure to implement. In this sense we
intend to contact and invite three prestigious international researchers in the field of performance, composition

and ethnomusicology. This committee shall also include a PhD student elected by students. Its role will be to
validate the different actions carried out under the teaching and research activities, through an annual visit,

ideally during the Autumn Doctoral Schooll, which will take place annually in October. This committee should
build annual reports on the PDM and, where necessary, should suggest improvement actions or changes.

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

A prioridade desta ação é alta e estará concluída no final do ano letivo em curso.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

The priority of this action is high and will be completed at the end of the current school year.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Esta ação estará concretizada quando for produzido o primeiro relatório de observação por parte da comissão

de acompanhamento.

9.1.3. Implementation indicators 
This action will be implemented after the presentation of the first report by the monitoring committee.
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9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Eficiência na concretização do ciclo de estudos

Tal como foi referido nas ameaças, um dos aspetos que importa melhorar no PDM prende-se com o tempo
despendido pelos estudantes para a conclusão do seu ciclo de estudos e, portanto, para a defesa da sua tese.
Acreditamos que este aspeto decorre por um lado da sobreposição da atividade profissional do doutorando em

relação às necessidades de investigação e escrita de tese e, por outro, ao facto de estar mais afastado da
academia e, por consequência, não haver uma supervisão regular por parte do orientador. No sentido de obviar

esta situação o PDM irá implementar uma medida reguladora em forma de Escola Doutoral de Outono que
decorrerá no final do 2º ano do curso de doutoramento. Durante esta Escola de Outono os estudantes de

doutoramento deverão fazer uma apresentação oral - baseada num relatório escrito – sobre o estado do seu
projeto de investigação já numa fase pré-escrita, que será discutido conjuntamente por todos os alunos e

arguido por um especialista convidado juntamente com a comissão de curso. Idealmente este processo
decorrerá durante 3 dias, num espaço exterior à Universidade e em consórcio com patrocinadores externos

(equipamentos hoteleiros, autarquias, espaços de concerto, etc). 

9.1.1. Improvement measure 
Graduation efficiency

As mentioned in the threats one of the concerns of the PDM scientific commission is related to the time spent
by students to the completion of their studies and, therefore, for the defense of their thesis. We believe that this

aspect arises, on one hand because their professional activity is time consuming leaving behind their o
research and thesis writing and, on the other hand, because after the first year the student spends more time

out of the academy which means that supervision becomes more irregular. In order to address this situation the
PDM will implement a regulatory measure in the form of Autumn Doctoral School which will be held at the end of
the 2nd year of the PhD course. During this Autumn School, PhD students should make an oral presentation -

based on a written report - on the state of the research project, which will be discussed by all students and a
guest researcher along with the scientific commission of the PDM. Ideally this process will take place during

three days, outside and far from the University Campus, in partnership with external sponsors (hotel equipment,
municipalities, concert venues, etc.).

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

A prioridade desta ação é alta e deverá estar implementada em Outubro de 2015

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

The priority of this action is high and should be implemented in October 2015

9.1.3. Indicadores de implementação 
Esta ação estará concretizada com a concretização da primeira Autumn Doctoral Schooll

9.1.3. Implementation indicators 

This action will be implemented with the organization of the first Autumn Doctoral Schooll

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

Propomos 3 alterações à estrutura curricular:
1. Definir uma estrutura curricular única de 3 anos (180 ECTS) em detrimento do que está definido em DR (3 ou

4 anos correspondentes a 180 ou 240 ECTS, respectivamente) 
2. Suprimir os percursos alternativos no 2º ano para as áreas de especialização de Performance, Direcção e

Composição, ficando assim o 2º ano igual para todas as áreas de especialização com uma única UC - Tese de
Doutoramento.
3. Suprimir a área de especialização de Acústica e Tecnologia da Música
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Especificação das alterações:
- Retirar a área de especialização de 'Acústica e Tecnologia da Música' da estrutura curricular (ponto A13 deste
formulário) ficando portanto um total de 6 áreas de especialização

- Suprimir a referência a 'Acústica e Tecnologia da Música' no título dos mapas do Plano de Estudos (ponto A14
deste formulário)

- Substituir os Mapas do ponto A14 correspondentes ao 2º Ano pelo um Mapa único para o 2º ano proposto no
ponto 10.2. deste formulário.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
We propose three changes to the curriculum:
1. To define a single three year curricular structure (180 ECTS) modifying what was established in DR (the

possibility of three or four years with 180 or 240 ECTS, respectively)
2. To delete the alternative route of the 2nd year in the specialization areas of Performance, Direction and

Composition , so that this year becomes uniform to all specialization areas, having a single UC - Tese de
Doutoramento .

3. To delete the specialization area of  Acoustics and Music Technology

Specification of the changes :
- To remove the area of specialization ' Acoustics and Music Technology ' of the curriculum (A13 point of this

form ) remaining thus a total of 6 areas of specialization
- To delete the reference to " Acoustics and Music Technology 'in the title of the 'study plan' maps ( A14 point of
this form )

- To replace the Maps from A14 concerning the 2d year by the single Map proposed in 10.2. of this form.

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

Mapa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Programa Doutoral em Música

10.1.2.1. Study programme:

Doctoral Programme in Music

10.1.2.2. Grau:
Doutor

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

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

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - Direcção; Performance; Composição; Ensino de Música; Etnomusicologia ; Análise e Teoria da Música - 2

10.2.1. Ciclo de Estudos:
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Programa Doutoral em Música

10.2.1. Study programme:
Doctoral Programme in Music

10.2.2. Grau:

Doutor

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Direcção; Performance; Composição; Ensino de Música; Etnomusicologia ; Análise e Teoria da Música

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Conducting; Performance; Composition; Music Teaching; Ethnomusicology; Music Analisis and Theory

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Tese de Doutoramento MUS anual 1620 30 TP 60
Obrigatória /

Compulsive

(1 Item)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

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

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

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

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

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

<sem resposta>

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

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

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

<sem resposta>

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

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


