
ACEF/2021/1500034 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 NCE/15/1500034

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-02-11

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

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

 2._PDEL. melhorias.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em 2017 foi corrigido o nome de uma UC que aparecia com dois nomes diferentes.

 Na estrutura curricular: Cartografias Literárias;
 Na descrição: Cartografias do Imaginário.

 O nome correto é: Cartografias do Imaginário

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 In 2017, the name of one UC that appeared under two different names was corrected.

 In the curricular structure: Literary Cartography;
 In the description: Cartographies of the Imaginary.

 The correct name is: Cartographies of the Imaginary

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 n.a.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 n.a.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Houve obras de requalificação do edifício em todo o seu exterior, incluindo a substituição total de janelas e portas com

a consequente melhoria nas condições térmicas;
 Houve a criação de duas salas de trabalho para alunos de doutoramento;

 Existe uma sala (fechada durante a pandemia) onde os alunos podem aquecer e tomar as refeições que trazem de

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454


casa;
Houve uma melhoria nas condições existentes na sala de leitura (organização mais adequada para trabalho em grupo
e disponibilização de mais livros).
Foi inaugurado em 2018 um novo espaço, “Viver a UA”, situado no centro do Campus Santiago e destinado ao reforço
da qualidade de vida e do bem-estar dos estudantes. Neste espaço juntam-se três valências: um espaço de estudo
aberto 24 horas (UA24), um espaço de convívio e de socialização, e um espaço dedicado ao acolhimento e apoio da
crescente comunidade internacional na UA (UAI).

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
There were works to requalify the building throughout its exterior, including the total replacement of windows and
doors with the consequent improvement in thermal conditions;
Two work rooms were created for PhD students;
There is a room (closed during the pandemic) where students can warm up and take their meals from home;
There was an improvement in the existing conditions in the reading room (better organization for group work and
availability of more books).
A new space “Living the UA” was inaugurated in 2018 in the centre of the Santiago Campus with a view to reinforcing
the quality of student life and well-being. This space fulfils 3 separate functions: it provides a study area, open 24
hours a day (E24), an area for relaxation and socialisation, and an area designed to welcome and support the growing
international community at UA (UAI).

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

Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
n.a.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
n.a.

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A Universidade de Aveiro desenvolveu um conjunto de formações em parceria com outras universidade e também de
forma autónoma para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.
Podemos citar, nomeadamente, os Processos de Inovação Pedagógica bem como o Programa Docência+ e ainda uma
série de formações para a adaptação dos docentes ao ensino a distância.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The University of Aveiro developed a set of training courses in partnership with other universities and also in an
autonomous way to improve teaching and learning processes.
We can mention, in particular, the Pedagogical Innovation Processes as well as the Teaching + Program and also a
series of training courses for the adaptation of teachers to elearning.

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

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
n.a.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
n.a.

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

Universidade De Aveiro



1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Estudos Literários

1.3. Study programme.
Literary Studies

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._PDEL.DR.correção.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Estudos Literários

1.6. Main scientific area of the study programme.
Literary Studies

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

222

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

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

6 semestres

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

6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
20

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
Para ingressar no Programa de Doutoramento, o candidato deve satisfazer as condições estabelecidas na legislação
nacional, nos normativos específicos aplicáveis e, em particular, respeitar pelo menos uma das alternativas expressas
nas alíneas seguintes:
a. Possuir o grau de Mestre ou um segundo ciclo de formação superior numa qualquer área que inclua estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


literários;
b. Possuir uma graduação em Ensino Superior, obtida em instituição nacional ou estrangeira, reconhecida como
apropriada pelo Conselho Científico da Universidade de Aveiro
c. possuir um currículo escolar ou científico especialmente relevante e que seja validado pelo Conselho Científico da
Universidade de Aveiro.

1.11. Specific entry requirements.
In order to enter the Doctoral Programme, the candidate must satisfy the conditions laid down in national legislation, in
respect of the specific norms applied and, in particular, must respect at least one of the alternatives given below:
a. Possess the degree of Masters or a 2nd cycle of higher education course in an area which includes literary studies.
b. Possess a degree in Higher Education, obtained in a Portuguese or foreign institution, recognised as appropriate by
the Scientific Council of the University of Aveiro.
c. Possess an academic or scholarly curriculum which is especially relevant and recognised as such by the Scientific
Council of the University of Aveiro. 

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
n.a.

1.12.1. If other, specify:
n.a.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro

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

1.14._Reg. creditação& experiência.pdf
1.15. Observações.

As aulas serão concentradas, se possível, num dia para possibilitar aos trabalhadores-estudantes um melhor acesso à
formação presencial.
Haverá ainda a utilização de plataformas digitais, nomeadamente o moodle, e o eventual recurso ao B-Learning para
poder assegurar a participação efetiva dos estudantes nas aulas já que esta participação é absolutamente
fundamental.

1.15. Observations.
The lessons will be concentrated, as far as possible, on one day to allow working students a better chance of attending
lessons in person.
Digital platforms, notably Moodle and recourse to B-Learning, will be used to ensure the effective participation of
students in classes given that this participation is absolutely fundamental.

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

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Área de especialização em Literaturas em Língua Alemã Area of specialization in Literatures in German
Área de especialização em Literaturas Clássicas Area of specialization in Classical Literatures (Greek and Latin)
Área de especialização em Literaturas Comparadas Area of specialization in Comparative Literatures
Área de especialização em Literaturas em Língua Espanhola Area of specialization in Literatures in Spanish
Área de especialização em Literaturas em Língua Francesa Area of specialization in Literatures in French
Área de especialização em Literaturas em Língua Inglesa Area of specialization in Literatures in English
Área de especialização em Literaturas em Língua Portuguesa Area of specialization in Literatures in Portuguese

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


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

2.2. Estrutura Curricular - Tronco comum

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários /Literary
Studies EL 174 0

Qualquer área científica /Any
scientific area n.a. 0 6

(2 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 A Universidade de Aveiro possui um sistema de garantia de qualidade que, no caso específico dos Programas
Doutorais, faz uma avaliação anual dos vários aspetos envolvidos na lecionação através da auscultação de docentes e
discentes. Nesse processo, têm, naturalmente, particular relevância os aspetos relativos às metodologias de ensino e
aprendizagem e a sua adequação aos objetivos de aprendizagem.

 Este processo passa, posteriormente, pela validação da Comissão de Curso, do Diretor de Curso, da Escola Doutoral e
da Reitoria.

 

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

 The University of Aveiro has a quality assurance system which, in the specific case of the Doctoral Programmes,
effects an annual appraisal of a range of aspects related to the delivery of the course units based on the opinions of
teachers and students. In this process, aspects related to teaching and learning methodologies and their adequacy to
the learning obejctives are naturally of particular relevance. This process is validated by the Course Commission, the
Course Director, the Doctoral School and the Rectorate.

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

 Todas as UC da parte letiva deste programa doutoral têm 6 ECTS e há, naturalmente, quer por parte dos docentes,
quer por parte dos alunos, a preocupação de não sobrevalorizar a carga média de nenhuma disciplina em prejuízo das
outras. De qualquer modo, o sistema de garantia de qualidade já antes referido também permite verificar eventuais
problemas que possam surgir de modo a proceder à sua rápida correção.

 Pequenos excessos que ocasionalmente ocorreram foram prontamente resolvidos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 All the course units on the taught part of this doctoral programme have 6 ECTS and there is, naturally, both on the part

of teachers, and on the part of students, a concern not to exceed the average workload of any course unit at the
expense of the others. In any case, the quality assurance system referred to above also permits possible problems
which may arise to be verified and rapidly corrected.

 Small excesses that occasionally occurred were promptly resolved.

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

 Além da coordenação geral feita pelo Diretor de Curso em diálogo com os docentes das diversas disciplinas, há,
claramente, a preocupação em que a avaliação se enquadre nos objetivos de aprendizagem. Eventuais falhas nesse
processo são também detetadas pelo sistema de garantia de qualidade, levando a uma rápida intervenção no sentido
da normalização da situação.

 Este processo está bastante facilitado dado que o número reduzido de alunos permite um acompanhamento muito
próximo.



2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Besides the general coordination by the Course Director, in dialogue with the teachers of the different disciplines,
there is clearly a concern that the assessment should be aligned with the learning objectives. Possible flaws in this
process are also detected by the quality assurance system, leading to rapid intervention to normalize the situation.
This process is greatly facilitated since the small number of students allows a very close monitoring.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 As aulas serão concentradas, se possível, num dia para possibilitar aos trabalhadores-estudantes um melhor acesso à

formação presencial.
 Haverá ainda a utilização de plataformas digitais, nomeadamente o moodle, e o eventual recurso ao BeLearning para

poder assegurar a participação efetiva dos estudantes nas aulas já que esta participação é absolutamente
fundamental.

 Atendendo à disponibilidade docente que resulta quer de processos de aposentação quer do gozo de licenças
sabáticas, a distribuição do serviço docente vai sofrendo alterações pontuais de ano para ano, mas respeitando
sempre as caraterísticas próprias de cada unidade curricular.

2.4 Observations.
 The lessons will be concentrated, as far as possible, on one day to allow working students a better chance of attending

lessons in person.
 Digital platforms, notably Moodle and recourse to B-Learning, will be used to ensure the effective participation of

students in classes given that this participation is absolutely fundamental.
 Taking into consideration the availability of staff which is dependent both on processes of retirement and of sabbatical

leave, the distribution of the teaching load undergoes minor alterations from year to year, although the particular
characteristics of each course unit is always respected.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 João Manuel Nunes Torrão

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

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

Employment link
Informação/
Information

Ana Margarida Corujo
Ferreira Lima Ramos

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Literatura 100.00 Ficha
submetida

Ana Maria Martins
Pinhão Ramalheira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura Alemã 100.00 Ficha

submetida

António Barreira Moreno Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Linguística - especialidade de

Semântica 100.00 Ficha
submetida

António Manuel dos
Santos Ferreira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Literatura 100.00 Ficha
submetida

António Nuno
Rosmaninho Rolo

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Letras, área de História,
especialidade de História
Contemporânea

100.00 Ficha
submetida

Gillian Grace Owen
Moreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Cultura 100.00 Ficha

submetida
Isabel Cristina Saraiva
de Assunção Rodrigues

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura 100.00 Ficha

submetida

João Manuel Nunes
Torrão

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Letras, especialidade de Literatura
Latina 100.00 Ficha

submetida

Kenneth David Callahan
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Cultura, especialidade Cultura
Inglesa 100.00 Ficha

submetida

Lídia de Jesus Oliveira
Loureiro da Silva

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências e Tecnologia da
Comunicação 100.00 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/8eaef855-d253-b39a-8fb8-6008121887dd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/a86a4b20-4e78-698f-fcfd-600812efe025
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/7202987c-f65a-65e9-e653-600812d32052
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/137f1cb6-e503-0295-fd0f-6008126aae9f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/d3dad8aa-6648-3701-85fe-60081210f668
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/49814b46-660e-32b4-d4b1-600812eb8b2c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/2736b322-711f-df71-4be2-600812b8de57
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/2d2d0310-7813-78ab-d255-600812205eba


Maria Eugénia Tavares
Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura 100.00 Ficha

submetida
Maria Fernanda Amaro
de Matos Brasete

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura 100.00 Ficha

submetida

Maria Manuel Rocha
Teixeira Baptista

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Cultura 100.00 Ficha
submetida

Maria Teresa Costa
Gomes Roberto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Linguística 100.00 Ficha

submetida

Maria Teresa Marques
Baeta Cortez Mesquita

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Literatura 100.00 Ficha
submetida

Otília da Conceição
Pires Martins

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Literatura, especialidade Literatura
Francesa 100.00 Ficha

submetida

Paulo Alexandre
Cardoso Pereira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Literatura 100.00 Ficha
submetida

Ran Mai Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Linguística 100.00 Ficha

submetida
Reinaldo Francisco da
Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Literatura (Agregação-2019) 100.00 Ficha

submetida
     1900  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 19

3.4.1.2. Número total de ETI.
 19

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 19 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 19 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/ee1e10d4-ad3b-4203-9ed8-60081264c895
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/aed337b0-22fd-f04a-7984-600812383668
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/32060da7-f05e-e64a-2bb3-6008128334d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/c452e156-161a-a8a7-faa4-600812ce85ac
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/5d560e3f-dc1e-79f7-492f-600812c17256
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/d3f30603-8885-9105-03f4-600812b4d0f5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/9e75f45f-9aa7-ef3d-dd4e-60081214ac3b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/45a5192a-fc90-28d9-a08e-600812a62444
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/annexId/e499ccbb-1d64-706b-b6b2-600812a43e7c


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

19 100 19

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

0 0 19

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

19 100 19

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

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

No Departamento de Línguas e Culturas (DLC), o pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos é
constituído por 6 funcionárias, em regime de dedicação exclusiva

 Atendendo à estrutura de funcionamento da Universidade de Aveiro, há ainda um vasto conjunto de pessoal não
docente enquadrado em outros departamentos e serviços da UA que, em situações específicas, também prestam
apoio a este curso, nomeadamente nos serviços académicos.

 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
ln the Department of Languages and Cultures (DLC), the non-teaching staff consists of 6 employees, all of whom are
on exclusive contracts.

 Due to the operating structure of the University of Aveiro, there is also a wide range of non-teaching staff based in
other departments and services at the University of Aveiro who also provide support when necessary, namely in
academic services.

 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O Departamento de Línguas e Culturas tem alocadas três técnicas superioras, uma assistente técnica e duas
assistentes operacionais, que apoiam o secretariado dos cursos e desenvolvem atividades de assessoria técnica e
pedagógica.
Duas funcionárias estão qualificadas com um mestrado, uma com uma licenciatura; duas com o ensino secundário e
uma com o ensino básico. 

 Este pessoal não docente estabelece também as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos da
UA. Atento à qualidade do trabalho desenvolvido no Departamento, com incidência nos diversos ciclos de estudo, o
pessoal não docente tem apostado na formação e no desenvolvimento de competências ao longo da vida, através da
frequência de cursos de formação que têm vindo a ser disponibilizados pela UA..

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The Department of Languages and Cultures has three senior assistants, one technical assistant and two operational
assistants allocated to it, who support the administrative aspect of the degrees and provide technical and pedagogical
assistance. 

 Two employees are qualified with a master's degree, one with a graduation; two with secondary education and one
with basic education.

 They also establish links with central academic and administrative services of the University. In keeping with the
quality of work that takes place in the Department and its focus on the various study cycles, these members of staff
develop or improve their competencies by participating in constant training and lifelong learning, through the
attendance of courses that have been made available by the UA.

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



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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
20

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 55
Feminino / Female 45

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
Primeiro ano /First year 9
segundo ano /second year 5
terceiro ano /third year 6
 20

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 9 12 14
N.º de colocados / No. of accepted candidates 7 12 12
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 6 9 10
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 13.3 14 12

Nota média de entrada / Average entrance mark 16.3 15.7 14.9

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
As notas de candidatura resultam da conjugação de três fatores: classificações académicas e o curriculum científico e
profissional.

 Este programa doutoral tem tido uma procura muito razoável de estudantes estrangeiros. De facto, entre os 19 alunos
atualmente inscritos, além de alunos portugueses, encontramos também alunos brasileiros, chineses e iranianos.

 Esse número não é ainda maior, nomeadamente no que diz respeito aos alunos brasileiros, porque as condições
económicas deste país têm impedido a matrícula de alguns alunos selecionados e levado outros a anular a matrícula.

 No presente ano, temos ainda estudantes angolanos e moçambicanos.
 Atendendo a que as bolsas de doutoramento nestas áreas científicas são atribuídas a uma percentagem muito

diminuta de candidatos, é relevante assinalar que num total de 25 alunos que temos atualmente, há 5 com bolsas
obtidas em termos competitivos: 4 com bolsas FCT e 1 com Bolsa UA.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The application notes result from the combination of three factors: academic classifications and the scientific and
professional curriculum.

 This doctoral program has had a very reasonable demand from foreign students. In fact, among the 19 students
enrolled in the assessment year, in addition to Portuguese students, we also find Brazilian, Chinese and Iranian
students.

 This number is not even higher, particularly with regard to Brazilian students because the economic conditions in this
country have prevented the enrollment of some selected students and led others to cancel their enrollment.

 This year, we also have Angolan and Mozambican students.
 Given that doctoral grants are attributed to a very small percentage of candidates in these scientific areas, it is relevant



to note that out of a total of 25 students currently on the programme, there are 5 with competitively obtained grants: 4
with grants from the National Science Foundation (FCT) and 1 with a UA grant.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

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

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

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Ainda não foram defendidas nenhumas teses porque todos os alunos da primeira inscrição e um número significativo
da inscrição seguinte são estudantes a tempo parcial, por ter outra atividade profissional.

 Estes estudantes só agora estão a chegar ao final do tempo previsto.
 Há, no entanto, um aluno que já requereu a defesa da tese que já se realizou..

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

No theses have yet been defended because all students in the first enrollment and a significant number of the
following enrollment are part-time students, due to their other professional activity.

 These students are only now reaching the end of the allotted time.
 There is, however, a student who has already requested the defense of the thesis that has already taken place.

 

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

Além da área científica principal (estudos Literários), o curso só tem uma área científica complementar (que tem
alguma variação).

 Não há diferenças no sucesso escolar entre as áreas científicas. Os poucos estudantes que não obtiveram aprovação
desistiram do curso por razões externas antes das avaliações.

 No total, houve 4 alunos que, por razões diversas entre si, desistiram do curso.
 

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

In addition to the main scientific area (Literary studies), the course only has a complementary scientific area (which
has some variation).

 There are no differences in academic success between scientific areas.
 The few students who did not pass dropped out of the course for external reasons prior to the assessments.

 In total, there were 4 students who, for different reasons, dropped out of the course.
 

6.1.4. Empregabilidade.

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

Como o ciclo de estudos ainda não tem diplomados, não é possível apresentar estes dados.
 No entanto, é conhecido que a empregabilidade a este nível na área das Humanidades é complicada, embora se

preveja uma evolução favorável, tendo em atenção as aposentações que nos próximos anos irão ocorrer nas diversas
universidades.



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

As the course does not yet have graduates, it is not possible to present these data.
However, it is known that employability at this level in the area of the Humanities is complicated, although a favorable
evolution is foreseen, taking into account the retirements that will occur in the next years in the various universities.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
n.a.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
n.a.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

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

Observações
/
Observations

Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
/ Center for Languages, Literatures and
Cultures

Muito Bom
/Very good

Universidade de
Aveiro /University of
Aveiro

18 n.a.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Este programa doutoral não possui atividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, embora alguns
congressos realizados tenham incorporado exposições de fotografias e de pinturas.

 No caso da prestação de serviços à comunidade e formação avançada, poderemos considerar dois âmbitos:
 1. dentro da política da Universidade de Aveiro todas as disciplinas poderão ser oferecidas a todos os públicos com

formação adequada como disciplinas isoladas;
 2. este ciclo de estudos tem tido associadas a si, de forma direta ou indireta, múltiplas atividades em que poderemos

destacar aulas abertas, conferências, colóquios e congressos. Todas estas iniciativas, algumas de âmbito
internacional, têm estado abertas à sociedade, prestando, por isso, um serviço cultural à comunidade e oferecendo,
em simultâneo, aos participantes, uma formação de alto nível. Além disso, um número significativo de colóquios e de
congressos tem dado origem à publicação dos livros na maior parte dos casos com arbitragem científica internacional
e, em algumas situações, em editoras com relevância.

 Como é natural todas estas atividades se inserem na missão e nos objetivos da UA e correspondem, seguramente, a
necessidades não diríamos do mercado, mas da cultura.

 

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

This doctoral programme does not entail technological and artistic development activities, although some of the
conferences held have included photography and painting exhibitions. In the case of services to the community and
advanced training, we can consider two aspects: 
1. Following the University of Aveiro’s policy, all course units can be offered to all publics with adequate training as
isolated course units; 

 2. Associated to this study programme, directly or indirectly, are multiple activities, namely, of particular relevance:
open lectures, conferences, colloquiums and congresses. All these activities, some of an international nature, have
been open to society, providing in this way a cultural service to the community and simultaneously offering to
participants a high level training. In addition, a significant number of colloquiums and congresses have given rise to
the publication of books, most of which with international scientific review and, in some cases, with relevant
publishers. 
Naturally, all these activities are integrated in the mission and objectives of the UA and certainly correspond to the
needs, if not of the market, of culture.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2


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

Todas estas atividades têm estado integradas desde logo no projeto do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas,
procurando, muitas vezes, sinergias não só com os estudos literários, mas também com as outras áreas científicas
envolvidas (Ciências da Linguagem e Estudos Culturais) e têm procurado também parcerias, quer dentro da
Universidade de Aveiro (organizações conjuntas com outros departamentos), quer com outras entidades nacionais e
internacionais (Bélgica, Brasil, China, Espanha, França, Marrocos, Moçambique, entre outros países). Estas parcerias
têm privilegiado, naturalmente, as entidades que, habitualmente, têm vindo a trabalhar connosco, sem prejuízo de se
ter avançado para parcerias novas, quer de forma ocasional, quer de forma mais continuada.
Embora em números aproximados, poderemos dizer que tem havido cerca de 10000 anuais envolvidos em atividades
deste género.

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

All these activities have been integrated from the start in the project of the Centre of Languages, Literatures and
Cultures, often seeking synergies, not only with Literary Studies, but also with the other scientific areas involved
(Language Sciences and Cultural Studies). They have also sought partnerships, both within the University of Aveiro
(joint organisation with other departments), and with other national and international entities (in Belgium, Brazil, China,
Spain, France, Morrocco, Mozambique, among other countries). These partnerships have naturally focused on entities
which have habitually worked with us, notwithstanding the approach to new partners, both on an occasional as well as
a more continuous basis. 
Although in approximate numbers, we can say that there have been around 10,000 annually involved in activities of
this kind.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 14
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 6

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
BIRD — The construction of the sense of éspace vecu in the European Children’s literature in the second half of the
20th century;

 Centre for English, Translation, and Anglo-Portuguese Studies;
 Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning;

 Grupo de Investigação “Literatura, Heterodoxía y Marginación”;
 Grupo de Investigação Internacional «Intermedialidad 2.0: Narrativas Interactivas (INTERMEDIA 2.0);

 Grupo de Investigação Liter21, GI-1839 - Literatura gallega. Literatura Infantil y Juvenil. Investigaciones literarias,
artísticas, interculturales y educativas;

 Red de Excelencia Europa Renascens: Biblioteca Digital de Humanismo y Tradición Clásica;
 Rede REVIF — Rencontre d’Experts pour la Valorisation Interdisciplinaire de la Francophonie;

 Rede Temática de Investigação Ibérica “As Literaturas Infantis e Juvenis do Marco Ibérico e Iberoamericano.
 

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

Among the several relevant international networks in which teachers on this SC have participated, we can list: 
 BIRDThe construction of the sense of éspace vecu in the European Children’s literature in the 2.nd half of the 20th

century
 Centre for English, Translation, and Anglo-Portuguese Studies

 Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning
 Research Group Literature, Heterodoxy and Marginalisation

 International Research Group Intermediality 2.0: Interactive Narratives (INTERMEDIA 2.0)
 Research Group Liter21, GI-1839 – Galician literature, Children’s & Young Adult Literature. Literary, artistic,

intercultural and educational research
 EVROPA RENASCENS International Network of Excellence. Digital Library of Humanism and Classical Tradition

 REVIF Network — Meeting of Experts for the Interdisciplinary Valorization of La Francophonie (REVIF)
 Thematic Iberian Research Network “Children's and Youth Literatures of the Iberian and Ibero-American Framework



6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os programas de internacionalização da UA, através do DLC, ao nível da licenciatura e do mestrado têm trazido alguns

alunos para este programa doutoral nomeadamente da China e do Brasil.
 Além disso, a atividade internacional dos docentes e os contactos com os PALOP também estão a trazer alguns

alunos (Irão, Angola, Moçambique).

6.4. Eventual additional information on results.
 The internationalization programs of the UA, through DLC, at the undergraduate and master's level have brought some

students to this doctoral program, namely from China and Brazil.
 In addition, the international activity of teachers and contacts with the PALOP are also bringing in some students (Iran,

Angola, Mozambique).
 

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

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

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

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

 7.1.2._RelCurso_9982_2019_2020.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7bba1676-ab3a-3e6c-c51c-600810a8b1a2/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482


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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
Inscreve-se na missão da UA e na oferta formativa do DLC;

 Liga-se às linhas de investigação do CLLC e permite a inserção dos estudantes em projetos em curso, rentabilizando o
trabalho desenvolvido;

 Tem docentes qualificados, com experiência de orientação, que desenvolvem investigação assídua e relevante;
 Diferencia-se pela temática, com uma identidade própria, que pode funcionar como fator de promoção e de

reconhecimento;
 Tem um leque vasto de áreas de especialização, abrangendo quer as produções literárias de diferentes países e

línguas, quer perspetivas comparadas, incluindo relações com outras produções artísticas (cinema, música ou artes
visuais);

 O plano de estudos e os programas das UC adotam uma perspetiva interdisciplinar;
 Organiza a lecionação das UC por módulos, rentabilizando dos recursos humanos e a diversificação de abordagens e

de perspetivas na elaboração das dissertações;
 Tem atingido um conjunto significativo de estudantes internacionais;

 Além de temas que se inserem nas áreas de especialidade em vigor, tem neste momento em curso um conjunto de
teses sobre temáticas relacionadas com as Literaturas para a Infância e Juventude e coma a Teoria da Literatura.

 

8.1.1. Strengths 
TThis falls within the mission of the UA, is in accord with the DLC’s scope of training.

 It brings together the research groups of the CLLC and allows the inclusion of the students in already functioning
projects, thus benefiting from work in progress;

 It draws upon qualified teachers, with experience in thesis supervision, who are at the same time fully engaged in
relevant research;

 Thematic concerns give the programme its own identity, which should assist in the task of both promotion and gaining
public recognition;

 It includes a wide range of specialist areas, covering the literary productions of different countries and in different
languages, whether from a comparative perspective or in relationship with other artistic productions (cinema, music or
the visual arts);

 The study plan and the course units adopt an interdisciplinary perspective; 
 The course units are organised in modules, making the best use of human resources and diverse approaches and

perspectives towards thesis development;
 It has attracted a significant number of international students;

 Besides the themes which are integrated in the current areas of specialisation, a number of theses are underway on
topics related to Children’s and Youth Literatures and to Literary Theory. 

 

8.1.2. Pontos fracos 



É um programa desenvolvido apenas pela UA, ainda que vários docentes do PDEL estejam envolvidos em redes e
projetos que poderão potenciar o PD;
A base de recrutamento nacional é algo limitada e circunscrita, em resultado de vários elementos de cariz contextual;
Não tem, neste momento, na sua configuração as áreas de especialidade em Literaturas para a Infância e Juventude e
em Teoria da Literatura já que não cobre duas áreas relevantes que têm tido procura por parte dos alunos.

8.1.2. Weaknesses 
It is a programme constructed only by UA, although various teachers of the PDEL are involved in outside networks and
projects which strengthen the programme;
The national base for student recruitment is somewhat limited as a result of several contextual factors;
It does not at the moment offer, in its current configuration, areas of specialisation in Children’s and Youth Literatures
and Literary Theory since it does not cover two relevant areas that have been in demand by students.

8.1.3. Oportunidades 
Existência de recrutamento nos países de língua portuguesa e onde o português está em franco crescimento;
Possibilidade de parcerias internacionais com redes de investigação existentes com as quais os docentes do PDEL já
têm tradição de trabalho há algum tempo;
Possibilidade de realização de eventos científicos de forma assídua, em estreita articulação com os objetivos do PDEL
e do CLLC, promovendo a participação ativa dos alunos nessas realizações;
Possibilidade de lecionação de alguns módulos/UC em línguas estrangeiras e eventual captação de públicos de outros
países;
Parcerias com outros programas doutorais em áreas afins em outros países, nomeadamente Brasil e Moçambique.

8.1.3. Opportunities 
There are possibilities for future recruitment in Portuguese-speaking countries and where Portuguese is of growing
importance;
There is the real possibility of international partnerships with existing research networks; our PD teachers have long-
standing traditions of working with these networks;
The prospect exists of organising scientific events, in strict collaboration with the aims of both the PD and the CLLC,
thus promoting the active participation of our students in these gatherings;
We have the capacity to offer some of the modules/curricular units in foreign languages and possible recruitment of
students from others countries;
Partnerships with other doctoral programmes in similar areas in other countries, namely Brazil and Mozambique. 

8.1.4. Constrangimentos 
O número bastante reduzido de bolsas disponíveis para as humanidades e ciências sociais por parte dos organismos
oficiais portugueses;
A situação económica do Brasil e dos PALOP que implica um forte corte na atribuição de bolsas.

8.1.4. Threats 
A somewhat reduced number of grants available for the humanities and social sciences on the part of official
Portuguese bodies;
The economic situation of Brazil and the PALOP countries, which implies a sharp cut in the allocation of grants.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Incluir a área de especialidade de Literaturas para a Infância e Juventude

 2. Incluir a área de especialidade de Teoria da Literatura;
 3. Aumentar em permanência a qualidade do ciclo de estudos;

 4. Aumentar a internacionalização de docentes e de discentes.
 

8.2.1. Improvement measure 
1. Include the area of specialisation in Children’s and Youth Literatures; 

 2. Include the area of specialisation in Literary Theory;
 3. Increase the quality of the study cycle on an ongoing basis;

 4. Increase the internationalization of teachers and students.
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Alta;
2. Alta;
3. Alta;
4. Alta.

 



8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. High;
2. High;
3. High;
4. High

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Logo que seja aprovada
2. Logo que seja aprovada;
3. Em permanência;
4. Em termos progressivos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. As soon as it is approved
2. As soon as it is approved;
3. Permanently;
4. In progressive terms.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Além de aproveitamos para corrigir algumas gralhas constantes da última publicação em Diário da República
(nomeadamente o nome de uma UC, a área científica da disciplina de opção livre e a correção de ‘dissertação’ para
‘tese’, pretendemos manter a estrutura atual em que as especialidades se aplicam apenas a partir do segundo ano
(para a tese) e pretendemos introduzir duas novas especialidades nas mesmas condições, isto é, que também só se
aplicam a partir do segundo ano: Literaturas para a Infância e Juventude e Teoria da Literatura.

 As duas novas especialidades inserem-se claramente no âmbito dos Estudos Literários e pretendem dar mais
visibilidade e relevo ao PDEL. No caso de Literaturas para a Infância e Juventude, estamos perante uma especialidade
relativamente nova e em franco desenvolvimento e que, aliás, já atraiu um número razoável de doutorandos para o
PDEL que estão a trabalhar em temáticas que se inserem nesse âmbito. No caso de Teorias da Literatura é uma
especialidade que abarca todos os estudos literários e a própria parte curricular do PDEL inclui uma disciplina com o
nome Teorias da Literatura e também já temos uma tese em curso que, claramente, se insere nesta área.

 Em ambos os casos, temos um conjunto de docentes que podem, facilmente, orientar teses nestas áreas.
 

Especialidades sem alteração:
 

Especialidade em Literaturas em Língua Alemã
 Especialidade em Literaturas Clássicas

 Especialidade em Literaturas Comparadas
 Especialidade em Literaturas em Língua Espanhola

 Especialidade em Literaturas em Língua Francesa
 Especialidade em Literaturas em Língua Inglesa

 Especialidade em Literaturas em Língua Portuguesa
 

Novas áreas de especialidade:
 Especialidade em Literaturas para a Infância e Juventude 

Especialidade em Teoria da Literatura

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Besides taking this opportunity to correct some lapses in the most recent publication in the Diário da República
(specifically the scientific area of the discipline Free Option and the correction of ‘dissertation’ by ‘thesis’), we aim to
maintain the current curricular struture in which the specialties only apply from the second year (for the thesis). We
intend to introduce two new specialties in the same conditions, i.e. that they only apply from the second year of study,
namely: Children’s and Youth Literatures and Literary Theory. 

 The two new specialties clearly belong in the field of Literary Studies and aim to give more visibility and reach to the
doctoral programme. In the case of Children’s and Youth Literatures, this is a relatively new specialty which is
expanding rapidly and which has already attracted a reasonable number of doctoral students to the programme who
are working on topics within this area. In the case of Literary Theory, this is a specialty which encompasses all literary
studies, and the study plan of this doctoral programme includes a discipline called The Theories of Literature. We
already have a thesis underway which clearly belongs in this area. 

 In both cases, we have number of teachers who can easily supervise theses in these areas. 
 

Specialties without alteration:
 Specialty in Literatures in German

 Specialty in Classical Literatures (Greek and Latin)



Specialty in Comparative Literatures
Specialty in Literatures in Spanish
Specialty in Literatures in French
Specialty in Literatures in English
Specialty in Literatures in Portuguese

New specialties:
Specialty in Children’s and Youth Literatures
Specialty in Literary Theory

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

9.2. Especialidade em Literaturas em Língua Alemã

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Especialidade em Literaturas em Língua Alemã

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Specialty in Literatures in German

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários /Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.2. Especialidade em Literaturas Clássicas

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Especialidade em Literaturas Clássicas

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Specialty in Classical Literatures (Greek and Latin)

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários / Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.2. Especialidade em Literaturas Comparadas

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Especialidade em Literaturas Comparadas

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Specialty in Comparative Literatures

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / ECTS Obrigatórios / ECTS Optativos / Optional Observações /



Acronym Mandatory ECTS ECTS* Observations
Estudos Literários / Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.2. Especialidade em Literaturas em Língua Espanhola

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Especialidade em Literaturas em Língua Espanhola

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Specialty in Literatures in Spanish

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários / Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.2. Especialidade em Literaturas em Língua Francesa

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Especialidade em Literaturas em Língua Francesa

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Specialty in Literatures in French

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários / Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.2. Especialidade em Literaturas em Língua Inglesa

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Especialidade em Literaturas em Língua Inglesa

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Specialty in Literatures in English

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários / Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  



9.2. Especialidade em Literaturas em Língua Portuguesa

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Especialidade em Literaturas em Língua Portuguesa

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Specialty in Literatures in Portuguese

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários / Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.2. Especialidade em Literaturas para a Infância e Juventude

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Especialidade em Literaturas para a Infância e Juventude

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Specialty in Children’s and Youth Literatures

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários / Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.2. Especialidade em Teoria da Literatura

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Especialidade em Teoria da Literatura

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Specialty in Literary Theory

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Estudos Literários / Literary Studies EL 174 0
Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Tronco comum e todas as especialidades - 1.º ano / 1.º semestre

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



Tronco comum e todas as especialidades

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common Branch and all specialties

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Cartografias do Imaginário /
Cartographies of the Imagination EL semestral 162 30 TP; 20 OT 6 Obrigatória

Mediações Literárias / Literary
Mediation EL semestral 162 30 TP; 20 OT 6 Obrigatória

Teorias da Literatura / Literary
Theories EL semestral 162 30 TP; 20 OT 6 Obrigatória

Seminário de orientação /
Research Seminar EL semestral 162 20 OT 6 Obrigatória

Opção livre / Free option QAC semestral 162 n.a. 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Tronco comum e todas as especialidades - 1.º ano / 2.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum e todas as especialidades

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common Branch and all specialties

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Projeto de
investigação/Research
project

EL semestral 810 20 OT 30 Obrigatória

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Tronco comum e todas as especialidades - Segundo ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum e todas as especialidades

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common Branch and all specialties

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Segundo ano



9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
second year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Tese/Thesis EL anual 1620 20 OT 60 Obrigatória
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Tronco comum e todas as especialidades - terceiro ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tronco comum e todas as especialidades

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
terceiro ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
third year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Tese/Thesis EL anual 1620 20 OT 60 Obrigatória
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 



<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


