
ACEF/2021/1000251 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 PERA/1718/1000251

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2018-10-31

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._2. Síntese melhorias_F.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Propõe-se presentemente uma alteração da estrutura do curso, em que consta o seguinte: passa a incluir unidades

curriculares apenas nos seus dois primeiros dois anos, passando o terceiro ano a ser exclusivamente dedicado à Tese.
Procede-se ainda à actualização e optimização do número de horas de contacto em função do regime de blended
learning. Duas UC optativas passam a obrigatórias e é criada a UC Redes de ID&I em Design (2º ano, anual). 

 

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

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

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

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

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Relativamente ao polo de Aveiro, foi inaugurado em 2016 o Complexo das Ciências de Comunicação e Imagem (CCCI),

edifício contíguo ao Departamento de Comunicação e Arte, com o objetivo de colmatar carências logísticas no PD
Design (sala de aula e oficinas). Este edifício acolhe os 3 Ciclos de Estudos em Design, Música e Novas Tecnologias da
UA.

 A Design Factory (2018), instalada no Parque de Ciência e Inovação (PCI) pela UA, assume-se como uma plataforma para
a "exploração de práticas metodológicas, ferramentas e processos de design participado, especialmente na realização
de projetos decorrentes de parcerias estratégicas entre a academia e o tecido económico, social e cultural, (...) como

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454


espaço de colaboração e partilha de conhecimento no desenvolvimento e materialização de produtos e serviços
inovadores liderados pelo Design”.
No polo do Porto, foi feita a reestruturação da UPTEC no sentido de otimizar a articulação com e entre as empresas.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Regarding the Aveiro campus, the Communication and Image Sciences Complex (CCCI) was inaugurated in 2016, a
building adjacent to the Department of Communication and Art, with the aim of filling logistical gaps in the PD Design
(classroom and workshops). This building hosts the 3 Study Cycles in Design, Music and New Technologies of the UA.
The Design Factory (2018), installed in the Science and Innovation Park (PCI) by the UA, assumes itself as a platform for
the "exploration of methodological practices, tools and processes of participatory design, especially in the realization of
projects arising from strategic partnerships between academia and the economic, social and cultural fabric, (...) as a
space for collaboration and knowledge sharing in the development and materialization of innovative products and
services led by Design".
In the Porto hub, UPTEC was restructured in order to optimize the articulation with and between companies.

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

Não

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

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

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Ao nível das instituições de acolhimento:
– A iniciativa "Docência+", com a 1ª edição em 2019, é uma organização conjunta entre as Universidades de Aveiro e do
Minho, com o propósito de contribuir para a criação de comunidades universitárias mais inovadoras na sua missão no
ensino. 
– O "Programa de Observação por Pares" implementado na UA no 2.º semestre do ano letivo 2018/2019, (inspirado no
Programa “De Par em Par”, desenvolvido pela UP desde o ano letivo de 2010/2011), visa promover a partilha de reflexões
em torno das práticas (próprias e de outros) para a melhoria das mesmas, no quadro de uma formação a par.
Ao nível do Curso:
– Articulação crescente dos dois ciclos;
– Carga docente diversificada;
– Associação acrescida da investigação doutoral a projectos em curso;
– Proposta de alterações curriculares para optimização de rendimento académico;
– Articulação recorrente de identificação de equipas de orientação.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
At the level of the host institutions:
- The "Docência+" initiative, with the 1st edition in 2019, is a joint organisation between the Universities of Aveiro and
Minho, with the purpose of contributing to the creation of university communities that are more innovative in their
mission in teaching. 
- The "Peer Observation Programme" implemented at UA in the 2nd semester of the academic year 2018/2019, (inspired
by the "De Par em Par" Programme, developed by UP since the academic year 2010/2011), aims to promote the sharing
of reflections around practices (own and others) for their improvement, in the framework of a peer training.
At the Course level:
- Increasing articulation of the two cycles;
- Diversified teaching load;
- Increased association of doctoral research with ongoing projects;
- Proposal of curricular alterations to optimise academic performance;
- Recurrent articulation of identification of orientation teams.

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

Não

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

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



<no answer>

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
Universidade Do Porto

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):
Faculdade De Belas-Artes (UP)

1.3. Ciclo de estudos.
Design

1.3. Study programme.
Design

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR_PDD_UA:UP.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Design

1.6. Main scientific area of the study programme.
Design

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

214

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):

3 anos

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

3 Years

1.10. Número máximo de admissões.
15

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


<sem resposta>

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
a) Os titulares de grau de Mestre (que, cumulativamente com o grau de Licenciatura, deve perfazer um mínimo de 300
ECTS) ou equivalente legal, em Design ou áreas científicas relevantes para a disciplina;
b) Os titulares do grau de Licenciado (correspondente a um mínimo de 180 ECTS), detentores de um currículo escolar ou
científico relevante, que seja reconhecido para a realização deste ciclo de estudos pela Comissão Científica (CC) do
Ciclo de Estudos;
c) Os detentores de graduação em Ensino Superior ou com um currículo escolar, científico ou profissional relevante
para a realização do ciclo de estudos pela sua CC e validado pelo Conselho Científico da UA e UP; 
d) Os titulares de graus académicos equivalentes aos referidos nas alíneas anteriores, organizados de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha, e conferidos por um estabelecimento de ensino superior de um estado aderente a
este Processo.
2 - Ter um bom domínio, falado e escrito, da língua portuguesa e da língua inglesa.

1.11. Specific entry requirements.
.Eligible candidates are:
a) Master degree (who, cumulatively with the Bachelor's degree, must make a minimum of 300 ECTS) or legal equivalent,
in Design or scientific areas relevant to the discipline;
b) Bachelor degree (corresponding to a minimum of 180 ECTS), holders of a particularly relevant academic or scientific
curriculum, which is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the Scientific Committee of
the Cycle of Studies;
c) Holders of a Higher Education degree or with an academic, scientific or professional curriculum relevant to the
completion of the cycle of studies by their CC and validated by the Scientific Council of UA and UP; 
d) Holders of academic degrees equivalent to those referred to in the preceding paragraphs, organized according to the
principles of the Bologna Process, and conferred by a higher education institution of a state adhering to this Process.
2 - Good command, spoken and written, of Portuguese and English.

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
Blended Learning

1.12.1. If other, specify:
Blended Learning

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro

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

1.14._Regulamento_creditacao formacao_PDD.pdf
1.15. Observações.

N/A

1.15. Observations.
N/A

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):
n/ aplicável n/a

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


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

2.2. Estrutura Curricular - N/A

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 N/A

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

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

Design/Design DES/DS 156 0
Design/Ciências da Comunicação/Estudos de
Arte/Design/ Communication Sciences/ Art Studies DES/DS/CCOM/CTC/EART/EA 12 0

Qualquer área científica/ Any Scientific Area QAC 0 12

(4 Items)  168 12  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 A verificação é feita com base nos resultados dos inquéritos pedagógicos aos estudantes, bem como na informação
comunicada pelos seus representantes na Comissão de Acompanhamento (CAe), permitindo a aferição do envolvimento
ativo dos estudantes no processo de aprendizagem. Este decorre de um trabalho iterativo, orientado para a definição da
tese – nesta fase, com maior contacto presencial justificado pela diversidade de perfis. As aulas teóricas são espaço de
debate, questionamento e afirmação, reforçado pela apresentação e discussão das soluções desenvolvidas nas aulas
práticas. O acompanhamento crítico feito pelo professor capacita os estudantes para defenderem teoricamente o seu
trabalho e de o continuar, mais tarde, autonomamente. Os investigadores do ID+ e docentes de outras instituições são
convidados a participar em fóruns de discussão e de avaliação, contribuindo com um olhar externo e orientado.

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 verification is done based on the results of the pedagogical student surveys, as well as on the information reported
by their representatives in the Monitoring Committee (CAe), allowing the assessment of the active involvement of
students in the learning process. This is the result of an iterative work, oriented towards the definition of the thesis - at
this stage, with greater face-to-face contact justified by the diversity of profiles. The theoretical classes are a space for
debate, questioning and affirmation, reinforced by the presentation and discussion of the solutions developed in the
practical classes. The critical accompaniment made by the teacher enables the students to defend their work
theoretically and to continue it later on autonomously. ID+ researchers and teachers from other institutions are invited to
participate in discussion and assessment forums, contributing with an external and guided view.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 A verificação é feita com base nos resultados dos inquéritos pedagógicos aos estudantes no âmbito do Sistema Interno

de Garantia de Qualidade de ambas as insitituições, bem como na informação comunicada pelos seus representantes na
Comissão de Acompanhamento (CAe), permitindo uma aferição ativa. De um modo mais informal, o ambiente vivido no
curso facilita a permanente auscultação e diálogo entre direções e estudantes.

 A revisão ao plano de estudos que a seguir se propõe segue orientações estratégicas superiores: por indicação dos
Conselhos Científico e Pedagógico das duas Universidades, o número de ects associados a cada UC mantém-se quase
inalterado. Contudo, há uma redução no número de horas de contacto e consequente aumento no número de horas de
trabalho autónomo.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The verification is carried out on the basis of the results of the pedagogical surveys of the students, within the Internal

Quality Assurance System of both institutions as well as on the information communicated by their representatives in
the Monitoring Commission (CAe), allowing an active assessment. In a more informal way, the atmosphere experienced
during the course facilitates permanent listening and dialogue between directorates and students.

 The revision of the study plan proposed below follows higher strategic guidelines: by indication of the Scientific and
Pedagogical Councils of the two Universities, the number of ects associated to each UC remains almost unchanged.
However, there is a reduction in the number of contact hours and a consequent increase in the number of hours of
autonomous work.



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

Cada UC tem um guião próprio – previamente sujeito à validação dos Conselhos Científico e Pedagógico das duas
Universidades –, e que é dado a conhecer e disponibilizado aos estudantes no início do ano letivo. A avaliação da
aprendizagem em função dos objetivos estabelecidos é monitorizada através do Sistema de Garantia de Qualidade
(SGQ) implementado na Universidade de Aveiro, e de inquéritos pedagógicos na Universidade do Porto. Estes meios
geram relatórios que permitem aferir o cumprimento das metas estabelecidas.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Each UC has its own script - previously subject to validation by the Scientific and Pedagogical Councils of the two
Universities -, which is made known and available to students at the beginning of the school year. The evaluation of
learning according to the established objectives is monitored through the Quality Assurance System (QMS) implemented
at the University of Aveiro, and through pedagogical surveys at the University of Porto. These means generate reports
that allow the fulfilment of the established goals to be measured.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O Programa Doutoral em Design tem como objetivos gerais:

 1. contribuir para o conhecimento em Design, apoiando o desenvolvimento de uma investigação original que,
consequentemente, dará origem a um novo domínio de conhecimento;

 2. fomentar a interdisciplinaridade liderada pelo design, fruindo das sinergias entre departamentos; 
 3. desenvolver competências de trabalho em equipa: entre os estudantes, mas também pela sua inserção em grupos

estabelecidos do ID+;
 4. potenciar a criação de redes e parcerias de investigação, estimulando uma aproximação ao meio empresarial;

 5. cultivar escalas de impacto dos projetos a nível local, nacional e internacional.
 

Ao nível das competências, o curso pretende desenvolver:
 1. competências de investigação em design; 

 2. capacidades para gerir, sintetizar e interpretar dados, para tomar decisões informadas de forma autónoma;
 3. capacidades para inovar, pelo design, em cenários de grande complexidade; 

 4. a interdisciplinaridade no âmbito dos projetos, trabalhando em domínios específicos que possam congregar
contributos de outras áreas científicas;

 5. a capacidade de comunicar a investigação a diferentes públicos.

2.4 Observations.
 The Doctoral Programme in Design has as general objectives:

 1. contribute to the knowledge in Design, supporting the development of an original research that, consequently, will
give rise to a new field of knowledge;

 2. to foster interdisciplinarity led by design, taking advantage of synergies between departments; 
 3. develop team work skills: among students, but also by their insertion in established ID+ groups;
 4. to enhance the creation of research networks and partnerships, stimulating an approach to the business environment;

 5. to cultivate scales of impact of projects at local, national and international levels.
 

In terms of skills, the course aims to develop:
 1. research skills in design; 

 2. capabilities to manage, synthesize and interpret data, to make informed decisions autonomously;
 3. capabilities to innovate, through design, in scenarios of great complexity; 

 4. interdisciplinarity in the scope of projects, working in specific domains that can gather contributions from other
scientific areas;

 5. the ability to communicate research to different audiences.

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.
 Joana Maria Ferreira Pacheco Quental (Diretora UA)

 Heitor Manuel Pereira Pinto da Cunha e Alvelos (Diretor UP)
 Maria Helena Ferreira Braga Barbosa (Vice-diretora UA)

 Júlio Fernando Dolbeth e Costa Henriques da Silva (Vice-diretor UP)

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

Júlio Fernando Dolbeth e
Costa Henriques da Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Arte e Design 100 Ficha

submetida

Heitor Manuel Pereira
Pinto da Cunha e Alvelos

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Communication Art and Design 100 Ficha
submetida

Susana Cruz Barreto
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Estudos do Design 35.7 Ficha
submetida

Bruno Sérgio Gonçalves
Giesteira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100 Ficha

submetida
José Manuel da Silva
Fernandes de Carvalho
Carneiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Arte e Design 100 Ficha

submetida

José Miguel Santos Araújo
Carvalhais Fonseca

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Arte e Design 100 Ficha

submetida

Pedro Manuel Reis Amado Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologias da

Comunicação 100 Ficha
submetida

Pedro Jorge Couto
Cardoso

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Arte e Design 50 Ficha
submetida

Rui Paulo Vitorino dos
Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Arte e Design 100 Ficha

submetida
Álvaro José Barbosa de
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100.00 Ficha

submetida

Donato Ricci
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Disegno Industriale e Comunicazione
Multimediale 20.00 Ficha

submetida

Cláudia Regina da Silva
Gaspar de Melo Albino

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Design 100.00 Ficha

submetida
Francisco Maria Mendes
de Seiça da Providência
Santarém

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Programa Doutoral em Design 100.00 Ficha
submetida

Inês Maria Henriques
Guedes de Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologia da

Comunicação 100.00 Ficha
submetida

Joana Maria Ferreira
Pacheco Quental

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Design 100.00 Ficha
submetida

João António de Almeida
Mota

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100.00 Ficha

submetida

Luís Nuno Coelho Dias Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100.00 Ficha

submetida

Maria de Fátima Teixeira
Pombo

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha
submetida

Maria Helena Ferreira
Braga Barbosa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100.00 Ficha

submetida

Mário Jorge Rodrigues
Martins Vairinhos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Programa Doutoral em Informação e
Comunicação em Plataformas
Digitais

100.00 Ficha
submetida

Pedro Miguel dos Santos
Beça Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

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

100.00 Ficha
submetida

Rui Carlos Ferreira
Cavadas da Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Design 100.00 Ficha

submetida

Teresa Cláudia Magalhães
Franqueira Baptista

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Ricerca in Disegno Industriale e
Comunicazione Multimediale XXI
Ciclo

100.00 Ficha
submetida

Vasco Afonso da Silva
Branco

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica e de
Computadores 100.00 Ficha

submetida

     2205.7  

<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.
 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/d1aa956d-eb09-d500-d6e2-6016f7bedd70
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/957c766f-5eb3-5f16-d683-6016f877197c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/59f24285-086a-a518-29af-6016f86018ba
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/78911ce8-dd02-6f34-e57b-601969f66a11
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/edb35ccc-01e6-6027-5c6a-60196a76d155
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/e6f6f2fb-2e27-535e-4b7e-60196ae9bdeb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/9106931f-fa08-951d-67e9-60196a1e0888
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/13500494-63bf-f2c5-94b2-60196ab36dc6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/7e4007f9-9b59-bd7e-7a5e-60196a85a24a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/acb000f9-29db-c2b9-a74c-604a45e10b7b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/97d22e57-187b-005e-2482-604a45fbef45
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/37a9a066-b371-40d4-cc5e-604a45f03d99
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/9c5b2480-ce68-6149-0b13-604a457b2b63
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/1f90b788-644c-8142-d62d-604a4550a98d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/d3761dce-7b15-ccf4-efbc-604a4560f754
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/52852084-e35d-f35d-dfb0-604a45e6412b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/ec2066ba-97b4-37d9-74f2-604a45d3d979
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/af5f2d0d-1e3c-b944-3b5c-604a45cca4ce
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/2f90d005-2481-0ac0-6953-604a45defa27
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/cbb2e43a-14cd-0e2a-0d5d-604a45884ff6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/1abf744f-f27d-71f5-3ef4-604a459ea7b4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/ada0cd6c-33bc-8450-4215-604a4596bca8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/b00e6819-c5cb-0a99-e0b6-604a45e9c69a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/annexId/25961eee-1e27-3d1b-4fbc-604a453f0cd4
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3.4.1.2. Número total de ETI.
22.05

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 21 95.238095238095

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): 22.05 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

22.05 100 22.05

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 22.05

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

21 95.238095238095 22.05

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 22.05

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

O DeCA conta com 6 TAG’s (Técnicos, Administrativo e de Gestão), a tempo integral, que prestam apoio aos 3º Ciclos,
assim como ao corpo docente e discente:

 1) 1 TAG na assessoria de Direção
 2) 1 TAG no apoio ao secretariado geral dos cursos

 3) 2 TAG no apoio à área dos audiovisuais e som 
 4) 1 TAG no apoio ao Laboratório 3D e oficina 



Estes TAG’S estabelecem também a ligação com os Serviços de Gestão Académica, Ação Social, Documentação,
Tecnologias de Informação e Comunicação, entre outros.
O Departamento de Design da FBAUP conta com 9 trabalhadores não docentes, com contratos a
100%: 1 trabalhador para o secretariado e apoio administrativo, 5 trabalhadores para as questões académicas e apoio
aos estudantes, 2 trabalhadores para o parque audiovisual e 1 trabalhador para o parque informático. O CE, conta
ainda com o apoio, por inerência do restante pessoal não docente e não investigador da FBAUP e, para além deste
com o apoio dos trabalhadores adstritos à Reitoria da U. Porto.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
DeCA has 6 TAG's (Technical, Administrative and Management), full time, which provide support to the 3rd Cycles, as
well as to the teaching and student body:
1) 1 TAG in Management Consultancy
2) 1 TAG in support of the general secretariat for courses
3) 2 TAG in support of audiovisual and sound 
4) 1 TAG in support of the 3D Laboratory and workshop 
These TAG'S also establish the link with the Academic Management Services, Social Action, Documentation, Information
and Communication Technologies, among others.
The Design Department of FBAUP has 9 non-teaching staff, with contracts to
100%: 1 employee for secretarial and administrative support, 5 employees for academic matters and support
students, 2 workers for the audiovisual park and 1 worker for the computer park. The EC counts
also with the support, by inherence, of the other non-teaching and non-researching staff of the FBAUP and, in addition
with the support of the workers attached to the Rectory of U. Porto.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O Deca conta com:
1 Técnico Superior (pós-graduação em gestão de Informação)
1 Técnicos superiores (Licenciatura) 
1 Técnico de Informática de Grau 1 – Nível (frequência Universitária) 
1 Assistente Técnico – Licenciatura 
1CET ((frequência Universitária)
1 Técnico Superior – Pivot SGA 
Os 9 trabalhadores da FBAUP, 7 são licenciados, um é bacharel e um é possuidor de vasta experiência nas áreas de
atuação. Para além destes trabalhadores o ciclo de estudos, conta ainda com o apoio, por inerência do restante
pessoal não docente e não investigador da Faculdade de Belas Artes e, para além deste com o apoio dos funcionários
adstritos à Reitoria.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Deca has:
1 Senior Technician (post-graduation in Information Management)
1 Senior Technicians (Degree) 
1 Computer Technician Grade 1 - Level (University attendance) 
1 Technical Assistant - Degree 
1CET ((university attendance)
1 Senior Technician - Pivot SGA 
The 9 employees of the FBAUP, 7 are graduates, one is a bachelor and one has extensive experience in the fields of
performance. In addition to these workers, the cycle of studies is also supported by the rest
non-teaching and non-research staff of the Faculty of Fine Arts and, in addition, with the support of officials
attached to the Rectory.

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. 
42

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 44.5
Feminino / Female 55.5



5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 11
2º ano curricular 14
3º ano curricular 17
 42

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 15 20 15
N.º de candidatos / No. of candidates 17 27 18
N.º de colocados / No. of accepted candidates 15 21 15
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 10 18 11
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
O 3º Ciclo em Design investe na captação de estudantes com perfis diferenciados, quer na sua formação anterior
(admitindo formação anterior multi-disciplinar em complemento à formação específica da área do curso), quer na sua
vocação profissional (admitindo profissionais do design, docentes universitários, operadores culturais e freelancers).
O perfil dos estudantes, segundo os parâmetros supracitados, dita consequente e frequentemente uma orientação dos
seus projectos no sentido de consolidar territórios de multidisciplinaridade já perspectivados em coordenação com o
centro de investigação que tutela o curso, bem como no sentido de uma aplicabilidade da investigação em
coordenação com o universo do design, da carreira universitária, dos agentes culturais e da
indústria/empreendedorismo.
Esta captação multi-disciplinar a polivalente é desde logo feita na chamada de candidaturas, e constitui-se
subsequentemente num factor de acompanhamento do percurso do estudante ao longo do ciclo de estudos.

Os números aqui apontados referem-se ao estudantes inscritos no atual Programa Doutoral em Design, decorrente da
fusão dos Programas Doutorais conducentes ao grau de doutor de cada uma das instituições (Universidade de Aveiro e
Universidade do Porto) em 2017.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The 3rd Cycle in Design invests in capturing students with differentiated profiles, both regarding their previous
educational and training background (by admitting multidisciplinary training which is complementary to the specific area
of the course), or regarding their professional experience (admitting design professionals, university professors,
cultural operators and freelancers).
As such, the students' profile according to the parameters mentioned above, is reflected on projects that aim to
consolidate the territories of multidisciplinarity that are previously envisaged in coordination with the
research center (ID+) that steers the course as well as in the sense of an applicability of the research i n coordination
with the universe of design, career cultural agents and industry / entrepreneurship.
This polyvalent and multi-disciplinary selection is firstly translated in the call for applications, and it therefore is
a factor when monitoring the course throughout its duration.

The numbers mentioned refer to students enrolled in the current Doctoral Program in Design, resulting from the merger
of the Doctoral Programs leading to the doctoral degree of each of the institutions (University of Aveiro and University of
Porto) in 2017.

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 5 13 10
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 1 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 0 0

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 2 8 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 2 4 9

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). 

– Vitrinas e design emocional: possíveis conexões com a moda popular (2020). Aprovado
 – Geodesign: valorização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado (2020). Aprovado

 – Design de calçado em Portugal: contributos para o seu conhecimento entre os séculos XV e XXI (2020). Aprovado
 – Art Dolls: a Boneca como reflexo Identitário e seus Desdobramentos Narrativos (2020). Aprovado

 – CONTRIBUTO DO DESIGN NO AUMENTO DA LITERACIA EM SAÚDE: Projeto de cocriação em design com a
colaboração do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (2020). Aprovado

 – Authors' Rights and Rights' Authors: On the Relationship Between Copyright and Artistic Work (2020). Aprovado
 – A Cidade Ilha: a salvaguarda da herança cultural de comunidades urbanas através de um estudo imagético e sonoro

(2020). Aprovado
 – (des)construindo afetos - Processos de co-design para a literacia visual de adolescentes com DID (2019). Aprovado

 – Para um Design de Interação de Inspiração Biológica (2019). Aprovado
 – Por uma semiótica da concepção do design de moda: O exemplo do microuniverso semântico Advanced Style (2019).

Aprovado
– O contributo da cultura material anónima para o desenvolvimento em design (2019). Aprovado

 – Designing Commoning: Uma investigação em design sobre desafios na construção de colaborações sustentáveis para
transições urbanas (2019). Aprovado

 – Design para fabrico aditivo - contributos de uma mudança de paradigma construtivo para a prática do Designer (2019).
Aprovado
– Mídia Exterior: Método para controle da legibilidade e visibilidade sobre mensagens (2019). Aprovado

 – Design interior de veículo elétrico urbano: Interfaces com o condutor sénior (2019). Aprovado
 – Processo e desconstrução: estruturas recursivas entre cozinha e design (2019). Aprovado

 – Artefatos Visuais como Ferramenta para Aprendizagem em Disciplinas de Representação pelo Desenho: perspectivas
de desenvolvimento a partir da experiência agregada nos cursos de arquitetura e design na Universidade da Amazônia
(2019). Aprovado

 – Os discursos do design gráfico na sua emergência em Portugal (1960-2000) (2019). Aprovado
 – Confluências e Narrativas: os efeitos das Indústrias Culturais e Criativas em ambientes rurais - a rede Sete Sóis Sete

Luas em Alfândega da Fé e Ponte de Sor (2019). Aprovado
 – Codesigning Communication in Dementia: Participatory encounters with people with dementia and their families

towards personalised communication strategies (2018). Aprovado
 – Design contra o estigma (2018). Aprovado

 – Uma cibermuseografia do Design (2018). Aprovado
 – O Design de narrativas tácteis para crianças surdas. Um guião para a construção de aplicações para crianças surdas

dos 3 aos 6 anos (2018). Aprovado

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). 

- Showcases and emotional design: possible connections with popular fashion (2020). Approved
 - Geodesign: recovery of industrial waste by design of value-added products (2020). Approved

 - Footwear design in Portugal: contributions to its knowledge between the 15th and 21st centuries (2020). Approved
 - Art Dolls: The Doll as a reflection of Identity and its Narrative Unfolding (2020). Approved

 - CONTRIBUTION OF DESIGN IN THE INCREASE OF HEALTH LITERATION: Project of co-creation in design with the
collaboration of the National Institute Dr. Ricardo Jorge (2020). Approved

 - Authors' Rights and Rights' Authors: On the Relationship Between Copyright and Artistic Work (2020). Approved
 - The Island City: safeguarding the cultural heritage of urban communities through image and sound study (2020).

Approved
- (de)building affections - Co-design processes for visual literacy of adolescents with DID (2019). Approved

 - For a Biological Inspiration Interaction Design (2019). Approved
 - For a semiotics of fashion design: The example of the semantic microuniverse Advanced Style (2019). Approved

 - The contribution of anonymous material culture to development in design (2019). Approved
 - Designing Commoning: A design research on challenges in building sustainable collaborations for urban transitions

(2019). Approved
 - Design for additive manufacturing - contributions of a constructive paradigm shift to Designer practice (2019).

Approved
- Outdoor Media: Method for controlling readability and visibility over messages (2019). Approved

 - Urban electric vehicle interior design: Interfaces with the senior driver (2019). Approved



- Process and deconstruction: recursive structures between kitchen and design (2019). Approved
- Visual Artifacts as a Tool for Learning in Disciplines of Representation through Design: development perspectives from
the experience aggregated in the courses of architecture and design at the University of Amazon (2019). Approved
- Graphic design discourses in their emergence in Portugal (1960-2000) (2019). Approved
- Confluences and Narratives: the effects of Cultural and Creative Industries in rural environments - the Seven Suns
Seven Moons network in Alfândega da Fé and Ponte de Sor (2019). Approved
- Codesigning Communication in Dementia: Participatory encounters with people with dementia and their families
towards personalised communication strategies (2018). Approved
- Design against stigma (2018). Approved
- A cybermuseography of Design (2018). Approved
- The design of tactile narratives for deaf children. A script for building applications for deaf children from 3 to 6 years
(2018). Approved

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

Considerando que o Ciclo de Estudos contempla apenas uma área científica (Design), não é possível efetuar uma
comparação a este nível. Porém, considera-se relevante indicar a média global de 17 valores (escala 0-20) de todos os
discentes nas diferentes unidades curriculares, demonstrando uma performance bastante positiva no Ciclo de
Estudos. Acresce ainda referir que não existem reprovações nas diferentes unidades curriculares.

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

Considering that the Cycle of Studies covers only a scientific area (Design), it is not possible to make a comparison at
this level. However, it is considered relevant to indicate the overall score average of 17 values (0-20 scale) of all
students in the different curricular units, demonstrating a very positive performance in the course. It should also be
noted that there are no failures in the different curricular units.

6.1.4. Empregabilidade.

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

Os dados reportam ao portal de indicadores da Universidade de Aveiro e ao PD Design antes de efetivada a associação
entre esta e a Universidade do Porto. Contudo, estarão muito próximos dos valores atuais:

 – 100% dos diplomados empregados (80% por conta de outrem, 20% recibos verdes);
 – 50% a termo certo; 50% sem termo;

 – 60% em funções de chefia;
 – 80% empregados na área de formação;

 – 40% usam muitas das competências adquiridas no curso; 60% usam todas as competências;
 – 100% afirma que volatria a escolher o mesmo curso e voltaria a estudar na UA.

 

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

The data report to the indicators portal of the University of Aveiro and to the PD Design before the association between
the latter and the University of Porto took place. However, they will be very close to current values:

 - 100% of the graduates employed (80% on behalf of others, 20% green receipts);
 - 50% fixed term; 50% without term;

 - 60% in managerial positions;
 - 80% employed in training;

 - 40% use many of the skills acquired in the course; 60% use all the skills;
 - 100% say they choose the same course again and would go back to school at UA.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Estima-se que cerca de 60% do alunos estejam já a trabalhar quando concorrem ao PD Design – alguns deles, são
professores do ensino superior universitário ou politécnico cuja progressão da carreira docente depende da obtenção
do grau de doutor; aqueles que trabalham em empresas conciliam a investigação com o seu percurso profissional
(muitas vezes combinando interesses de parte a parte).

 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
It is estimated that about 60% of students are already working when applying to PD Design - some of them are university
or polytechnic professors whose teaching career progression depends on obtaining a PhD degree; those working in
companies reconcile research with their professional career (often combining interests on both sides).

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

ID+ (Instituto de
Investigação em Design,
Media e Cultura)

Muito Bom
Universidade de Aveiro, Universidade
do Porto, Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave

23 –

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/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e
 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/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

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

O corpo docente ligado aos ciclos de estudo em Design integra, na sua larga maioria, os vários grupos de investigação
do ID+, a partir dos quais são organizadas e implementadas as suas as atividades científicas, artísticas, de design, de
prestação de serviços à comunidade e de formação avançada. 

 O impacto destas atividades traduz-se, quer no efeito direto ou potencial que a realização de alguns projetos tem junto
das instituições, empresas ou comunidades, quer, especificamente, nos processos de ensino/aprendizagem, pelo
envolvimento dos estudantes nesses projetos nacionais e internacionais que se alargam a temáticas diversas, dos quais
se lista uma pequena amostra: 

 (a) SAÚDE, ENVELHECIMENTO E INCLUSÃO
 CMIN - Centro Materno Infantil do Norte – Humanização de um espaço hospitalar pediátrico com recurso à ilustração;

 Design colaborativo para a comunicação com pessoas em situação de demência
 Design contra o estigma.

 Materiais para intervenção em terapia da fala na Universidade de Aveio: A linguagem nas crianças
 (b) INOVAÇÃO SOCIAL

 No âmbito da rede DESIS, realizaram-se iniciativas como a “Design for Democracy” e várias ações junto de
comunidades locais

 (c) TERRITÓRIO, CULTURAS LOCAIS, IDENTIDADE E MARCAS 
 Projeto ART on Chairs, Município de Paredes, para a integração do Design nas empresas locais de mobiliário, dando-

lhes visibilidade nacional e internacional (exposições em Beijing, Dubai, Milão, Lisboa e Paredes). Prémio RegioStars da
Comissão Europeia.

 Arqueologia das Marcas (Sanjo, Cortebel 50);
 Exposições: memória e identidade, Museu Marítimo de Ílhavo; Museu St Joana, Aveiro;

 Projeto e exposição Agricultura Lusitana, Aldeias do Xisto, ADXTUR;
 Projeto Editoria;

 (d) GESTÃO ESTRATÉGICA, INTEGRAÇÃO VERTICAL DO DESIGN E ECONOMIA CIRCULAR
 Bancada telescópica com a empresa NCP, Oiã, Aveiro;

 GEODESIGN - utilização de resíduos industriais pelo design de produtos de valor acrescentado;
 Desenvolvimento conceptual e gestão da Design factory, no Creative Science Park de Aveiro, um espaço que estimula a

interação entre vários públicos (investigadores, empresários, estudantes), combinando conhecimentos de diversas
áreas (gestão, design e tecnologia), de forma a apoiar a criação e o desenvolvimento de produtos e serviços num
ambiente de rede que incentiva a inovação.

 (e) HISTÓRIA DO DESIGN PORTUGUÊS E MUSEOGRAFIA
 Museografia e comunicação gráfica das exposições permanentes no 

 Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, Museu do Dinheiro, Lisboa; Museu da 1ª demarcação, V. N. Gaia;
 Projeto Arquivos Vivos, empresas Imperial e Regina;

 "Teatro em cartazes: A coleção do Teatro Nacional Dona Maria II": A celebração dos 170 anos da instituição, Lisboa
(realização de visitas guiadas).

 (f) ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO
 Projeto "Design, o que significa? Experiências Pedagógicas Inovadoras: Aprendizagem Colaborativa" destaca a

importância do Design para melhorar diversos aspetos da vida diária; 
 Participação na REDE - uma rede de todas as IES portuguesas em design.

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. 

The teaching staff linked to the study cycles in Design integrates, for the most part, the various research groups of ID+,
from which their scientific, artistic, design, community service and advanced training activities are organised and
implemented. 

 The impact of these activities translates either in the direct or potential effect that the realization of some projects has on
institutions, companies or communities, or, specifically, in the teaching/learning processes, by the involvement of
students in these national and international projects that extend to diverse themes, of which a small sample is listed: 

 (a) HEALTH, ENVELOPMENT AND INCLUSION
 CMIN - Centro Materno Infantil do Norte - Humanization of a paediatric hospital space with illustration;

 Collaborative design for communication with people in situations of dementia
 Design against stigma.

 Speech therapy intervention materials at the University of Aveio: Language in children

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e


(b) SOCIAL INNOVATION
Within the DESIS network, initiatives such as "Design for Democracy" and various actions with local communities have
been carried out
(c) TERRITORY, LOCAL CULTURES, IDENTITY AND MARKS 
Project ART on Chairs, Municipality of Paredes, for the integration of Design in local furniture companies, giving them
national and international visibility (exhibitions in Beijing, Dubai, Milan, Lisbon and Paredes). European Commission
RegioStars Award.
Brand Archaeology (Sanjo, Cortebel 50);
Exhibitions: memory and identity, Ílhavo Maritime Museum; St Joana Museum, Aveiro;
Project and exhibition Lusitanian Agriculture, Schist Villages, ADXTUR;
Editorial Project;
(d) STRATEGIC MANAGEMENT, VERTICAL INTEGRATION OF DESIGN AND CIRCULAR ECONOMY
Telescopic bench with the company NCP, Oiã, Aveiro;
GEODESIGN - use of industrial waste for the design of added value products;
Conceptual development and management of the Design factory, in the Creative Science Park of Aveiro, a space that
stimulates the interaction between several publics (researchers, entrepreneurs, students), combining knowledge from
several areas (management, design and technology), in order to support the creation and development of products and
services in a network environment that encourages innovation.
(e) HISTORY OF PORTUGUESE DESIGN AND MUSEOGRAPHY
Museography and graphic communication of the permanent exhibitions at the 
Palácio Nacional da Ajuda, Lisbon, Museu do Dinheiro, Lisbon; Museum of the 1st demarcation, V. N. Gaia;
Arquivos Vivos Project, Imperial and Regina companies;
"Theatre on posters: The collection of the Dona Maria II National Theatre": The celebration of 170 years of the institution,
Lisbon (guided tours).
(f) ART, CULTURE AND EDUCATION
Project "Design, what does it mean? Innovative Pedagogical Experiences: Collaborative Learning" highlights the
importance of Design to improve various aspects of daily life; 
Participation in the NETWORK - a network of all Portuguese HEIs in design.

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. 

ERASMUS + KA2 com parcerias internacionais
1) SEASIN - Southeast Asian Social Innovation Network (2016 - 2019) €55.925,00
2) KATCH_e: Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in
Higher Education (2017-2019) €74.861,00
3) STUDENTS FOR CHANGE: Social Entrepreneurship in Academia (2017-2019) €71.098,00
4) SIKE - Social Innovation Through Knowledge Exchange (2018 - 2022) €79.080,00
5) CRAFT - Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural heritage
(2018 - 2021) €52.110,00

FCT
6) DESIGN OBS - Towards a Portuguese Design Observatory €236.474,96
7) ANTI-AMNESIA - Design research as an agent for narrative and material regeneration and reinvention of vanishing
Portuguese manufacturing cultures and techniques €174.718,71;
8) WISDOM TRANSFER - Towards the scientific inscription of individual legacies in contexts of retirement from art and
design higher education and research €145.606,19

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. 

ERASMUS + KA2 with international partnerships
1) SEASIN - Southeast Asian Social Innovation Network (2016 - 2019) €55.925,00
2) KATCH_e: Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in
Higher Education (2017-2019) €74.861,00
3) STUDENTS FOR CHANGE: Social Entrepreneurship in Academia (2017-2019) €71.098,00
4) SIKE - Social Innovation Through Knowledge Exchange (2018 - 2022) €79.080,00
5) CRAFT - Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural heritage
(2018 - 2021) €52.110,00

FCT
6) DESIGN OBS - Towards a Portuguese Design Observatory €236.474,96
7) ANTI-AMNESIA - Design research as an agent for narrative and material regeneration and reinvention of vanishing
Portuguese manufacturing cultures and techniques €174.718,71
8) WISDOM TRANSFER - Towards the scientific inscription of individual legacies in contexts of retirement from art and
design higher education and research €145.606,19

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%



Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 39
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 20

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). 
The European University Alliance for Global Health (EUGLOH) 

 
AHEH - Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs (588387-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA2-KA) 
https://www.artshumanitieshub.eu/

 
The European University Alliance for Global Health (EUGLOH) is a strategic partnership between the Université Paris-
Saclay (UPSaclay), Lund University (LU), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Universidade do Porto
(UPorto) and the University of Szeged (USZ) in the context of the European Commission’s European Universities
Initiative.  Within the EUGLOH network, a balanced interfaculty consortium of researchers and students will develop
interdisciplinary activities particularly in education and training related to Global Health. Combining expertise and
scientific infrastructure in fields such as biomedicine, the life sciences and social sciences, our inter-campus project will
tackle a variety of challenges related to well-being and public health.

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

The European University Alliance for Global Health (EUGLOH) 
 

AHEH - Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs (588387-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA2-KA) 
https://www.artshumanitieshub.eu/

 
The European University Alliance for Global Health (EUGLOH) is a strategic partnership between the Université Paris-
Saclay (UPSaclay), Lund University (LU), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Universidade do Porto
(UPorto) and the University of Szeged (USZ) in the context of the European Commission’s European Universities
Initiative.  Within the EUGLOH network, a balanced interfaculty consortium of researchers and students will develop
interdisciplinary activities particularly in education and training related to Global Health. Combining expertise and
scientific infrastructure in fields such as biomedicine, the life sciences and social sciences, our inter-campus project will
tackle a variety of challenges related to well-being and public health.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 A participação em redes internacionais reflete-se, sobretudo, na partilha de experiências entre docentes das instituições

envolvidas. Não se tem verificado mobilidade ao nível dos estudantes do PD. Encontramos justificação no facto de
estarem incluídos numa faixa etária com compromissos familiares, em que a existência de filhos é um fator dissuasor.

6.4. Eventual additional information on results.
 Participation in international networks is mainly reflected in the sharing of experiences between teachers of the

institutions involved. There has been no mobility of students in the DP. This is justified by the fact that they are included
in an age group with family commitments, in which the existence of children is a dissuasive factor.

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/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

https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105


interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
7.1.2._RelCurso_9988_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>

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 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482


– Corpo docente composto, na sua maioria, por docentes contratados em regime integral, com formação diferenciada,
cientificamente ativo e de mérito reconhecido internacionalmente – quer a nível teórico, quer projetual;
– Maioria dos docentes associada a grupos do ID+, organizando-se por áreas de especialização e de interesses.
Contudo, há nesta diversidade um entendimento partilhando sobre os princípios conceptuais da disciplina, com
repercussões positivas quer para a estrutura e funcionamento do curso, quer para a formação dos alunos, que assim
encontram espaço e orientação para o desenvolvimento dos seus projetos de investigação;
– A cultura projetual desta comunidade manifesta-se também nas metodologias de formação com base laboratorial,
privilegiando o contacto entre estudantes, investigadores e docentes;
– O ciclo de estudos compreende uma rede de orientações multidisciplinar – facilitada pela proximidade física entre os
vários domínios científicos e laboratórios no Campus da Universidade de Aveiro –, e multi-institucional. 
– O ciclo de estudos decorre em parceria estratégica com a UPTEC (Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do
Porto) – oferecendo múltiplas possibilidades de investigação aplicada, sinergias com PMEs e infra-estruturas de apoio
adicionais – e com a Design Factory Aveiro (PCI - Creative Science Park), – que disponibiliza espaços para o
acolhimento temporário de projetos de I&DT, preparados com equipamentos e tecnologias que permitem a criação,
desenvolvimento e prototipagem rápida de produtos e serviços;
– A ligação a redes internacionais de ensino e investigação (MEDES Master of European Design, Desis, EAD, ICDHS,
UTAustin-Portugal, Desire, AIAP, FHD), rede Cumulus e AHEH [Arts and Humanities Entrepreneurship Hubs], que permite
a partilha de experiências e divulgação do trabalho desenvolvido;
– A chancela Programas Doutorais FCT (PD-F), contribuiu decisivamente para a visibilidade e credibilidade do curso,
reforçando a captação de estudantes internacionais (com 18 nacionalidades atualmente representadas);
– Pese embora o encerramento do Programa supracitado (PD-F), o curso mantém uma elevada taxa de sucesso no
concurso geral de bolsas FCT; a título de exemplo, das 9 candidaturas submetidas por estudantes do 1º ano em 2019-
2020, 7 foram bem sucedidas.

8.1.1. Strengths 
- The majority of the teaching staff is made up of full time professors, with differentiated, scientifically active training and
internationally recognised merit - both at a theoretical and project level;
- Most of the teachers associated to ID+ groups, organized by areas of specialization and interests. However, there is in
this diversity a shared understanding about the conceptual principles of the discipline, with positive repercussions both
for the structure and functioning of the course and for the formation of the students, who thus find space and orientation
for the development of their research projects;
- The project culture of this community is also manifested in the laboratory-based training methodologies, favouring
contact between students, researchers and teachers;
- The cycle of studies comprises a network of multidisciplinary orientations - facilitated by the physical proximity
between the various scientific domains and laboratories in the Campus of the University of Aveiro -, and multi-
institutional. 
- The cycle of studies takes place in strategic partnership with UPTEC (Science and Technology Park of the University of
Porto) - offering multiple possibilities of applied research, synergies with SMEs and additional support infrastructures -
and with the Design Factory Aveiro (PCI - Creative Science Park), - which provides spaces for the temporary hosting of
R&DT projects, prepared with equipment and technologies that allow the creation, development and rapid prototyping of
products and services;
- The connection to international teaching and research networks (MEDES Master of European Design, Desis, EAD,
ICDHS, UTAustin-Portugal, Desire, AIAP, FHD), Cumulus network and AHEH [Arts and Humanities Entrepreneurship
Hubs], which allows the sharing of experiences and dissemination of the work developed;
- The FCT Doctoral Programmes (PD-F), contributed decisively to the visibility and credibility of the course, reinforcing
the attraction of international students (with 18 nationalities currently represented);
- Despite the closure of the above-mentioned Programme (PD-F), the course maintains a high success rate in the general
FCT grant competition; as an example, of the 9 applications submitted by 1st year students in 2019-2020, 7 were
successful.

8.1.2. Pontos fracos 
– O espaço destinado ao desenvolvimento do trabalho e lecionação é escasso para acolher os estudantes dos vários
anos, não permitindo a sua permanência laboratorial. Esta limitação não facilita a troca de experiências e aprendizagem
recíproca em ambiente informal;
– Falta de colaboração e partilha entre os estudantes dos dois polos do ciclo de estudos (Universidade de Aveiro e
Universidade do Porto);
– Em termos médios, tempo excessivo para a redação e conclusão da tese, justificada pela reduzida prática de escrita da
maioria dos estudantes estrangeiros;
– A divulgação dos projetos de investigação junto das organizações e da sociedade poderia ter atingido resultados com
maior evidência.

8.1.2. Weaknesses 
- There is little space for the development of work and teaching to welcome the students of the various years, not
allowing their stay in the laboratory. This limitation does not facilitate the exchange of experiences and mutual learning
in an informal environment;
- Lack of collaboration and sharing between the students of the two poles of the cycle of studies (University of Aveiro
and University of Porto);
- On average, excessive time for writing and completing the thesis, justified by the reduced writing practice of most
foreign students;
- The dissemination of the research projects to organisations and society could have achieved results with greater
evidence.

8.1.3. Oportunidades 



– A experiência docente em projeto de design, constitui relevante contributo para que o projeto se possa afirmar como
laboratório de investigação, defendendo a especificidade do design enquanto disciplina;
– A estreita relação entre o ciclo de estudos e o ID+, nomeadamente ao nível dos grupos de investigação que o integram,
permite uma maior proximidade entre os estudantes e os atuais projetos financiados, em grande parte pela aplicação
das novas regras de concessão de bolsas por via da Unidade de Investigação;
– A recente integração da UA no ECIU (European Consortium of Innovative Universities) constitui uma oportunidade
para a inserção de teses de doutoramento em projetos internacionais;
– Estabelecimento de relações com os cursos de mestrado e licenciatura (“knowledge chains”), quer por inserção
curricular de conteúdos, quer por oportunidades de convívio, integração em projetos e reconhecimento mútuo de
interesses.

8.1.3. Opportunities 
- The teaching experience in design project, is an important contribution for the project to assert itself as a research
laboratory, defending the specificity of design as a discipline;
- The close relationship between the cycle of studies and R&D+, namely at the level of the research groups that integrate
it, allows greater proximity between the students and the current funded projects, largely through the application of the
new rules for the granting of grants through the Research Unit;
- The recent integration of the AU in the ECIU (European Consortium of Innovative Universities) provides an opportunity
for the insertion of PhD theses in international projects;
- Establishment of links with master and degree courses ("knowledge chains"), either by curricular insertion of contents,
or by opportunities for coexistence, integration in projects and mutual recognition of interests.

8.1.4. Constrangimentos 
– A implementação de uma cultura de investigação plenamente funcional é um processo lento e dificilmente acelerável,
pelo que o modelo atual necessita de ser cultivado numa visão geracional;
– A distância geográfica entre Porto e Aveiro dificulta uma colaboração mais estreita entre estudantes;
– No caso do polo do Porto, embora ofereça excelentes condições de trabalho, a localização na UPTEC tende a
distanciar os estudantes do quotidiano da FBAUP;
– No caso do polo de Aveiro, a distância entre o Departamento de Comunicação e Arte e a Design Factory – ampliada
pelos fracos acessos e parca oferta de meios de transporte – dificulta a colaboração e leva a que os estudantes
recorram pouco a estas instalações e serviços para aí desenvolverem os seus projetos;
– A diversidade dos perfis de entrada dos estudantes no PD Design – em termos culturais, de formação anterior,
experiência profissional e maturidade – gera assimetrias no desenvolvimento dos trabalhos de investigação.
– A conjuntura geopolítica e económica tem favorecido investimentos estratégicos de retorno assegurado e
prontamente mensurável, pelo que as áreas científicas que tendencialmente geram outras tipologias de riqueza e
desenvolvimento além do paradigma financeiro encontram dificuldades de financiamento. Esta situação tem vindo a
agudizar-se perante o atual estado de pandemia.
– A generalizada ausência de literacia em design e do reconhecimento da disciplina como agente de intervenção e
inovação direta nas organizações limita a sua procura e da investigação associada.

8.1.4. Threats 
- The implementation of a fully functional research culture is a slow and hardly accelerable process, so the current model
needs to be cultivated in a generational vision;
- The geographical distance between Porto and Aveiro makes a closer collaboration between students difficult;
- In the case of the Oporto pole, although it offers excellent working conditions, the location at UPTEC tends to distance
students from the daily life of FBAUP;
- In the case of the Aveiro pole, the distance between the Communication and Art Department and the Design Factory -
widened by the poor access and scarce means of transport - makes collaboration difficult and leads students to make
little use of these facilities and services to develop their projects there;
- The diversity of the entry profiles of the students in the PD Design - in cultural terms, previous training, professional
experience and maturity - generates asymmetries in the development of the research work.
- The geopolitical and economic environment has favoured strategic investments with guaranteed and readily
measurable returns, so the scientific areas that tend to generate other types of wealth and development besides the
financial paradigm encounter financing difficulties. This situation is becoming more acute in the face of the current state
of pandemic.
- The general lack of design literacy and the recognition of the discipline as an agent of direct intervention and
innovation in organisations limits their demand and associated research.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Está a ser estudada, em conjunto com a Direção do Departamento, a reorganização do espaço dedicado à lecionação –
criando um separador que faça o isolamento visual e acústico – e que permita a permanência em regime laboratorial dos
estudantes dos vários anos do ciclo de estudos.

8.2.1. Improvement measure 
The reorganisation of the space dedicated to lecturing is being studied together with the Department's Management -
creating a separator that provides visual and acoustic isolation - and that allows students from the different years of the
study cycle to remain in the laboratory.



8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade Alta: 2 anos letivos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High Priority: 2 school years

8.1.3. Indicadores de implementação 
Alocação de novos espaços à lecionação do curso.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Allocation of new spaces for the teaching of the course.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Propõe-se aumentar a regularidade na realização de fóruns doutorais como mecanismo de incentivo ao reconhecimento
mútuo de estudantes em anos e polos distintos do curso. Estão a ser implementados encontros informais, presenciais e
remotos, entre estudantes dos diversos anos curriculares e adstritos às duas instituições.

8.2.1. Improvement measure 
It is proposed to increase the regularity of doctoral forums as a mechanism to encourage mutual recognition of students
in years and poles other than the course. Informal, face-to-face and remote meetings are being implemented between
students of different academic years and those attached to both institutions.

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento de atividades partilhadas, em termos presenciais e/ou organizativos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase of shared activities, in face-to-face and/or organisational terms.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Em resposta à dificuldade sentida no momento da escrita da tese, o plano agora proposto antecipa a formação em
escrita científica para o 1º semestre do 1º ano curricular, contribuindo para um aumento da eficiência formativa. A par da
revisão do currículo, pensamos reforçar esta competência nos estudantes com workshops e formações específicas
(como as que são oferecidas pelos Serviços da Biblioteca).

8.2.1. Improvement measure 
In response to the difficulty felt at the time of writing the thesis, the plan now proposed anticipates training in scientific
writing for the 1st semester of the 1st curricular year, contributing to an increase in formative efficiency. Along with the
revision of the curriculum, we intend to reinforce this competence in students with specific workshops and training
(such as those offered by the Library Services).

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento da taxa de eficiência formativa de diplomados.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increasing the formative efficiency rate of graduates.



8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Constituição de um grupo de trabalho dedicado à comunicação, para melhorar a visibilidade dos projetos em curso e
dos resultados já atingidos.

8.2.1. Improvement measure 
Setting up a working group dedicated to communication to improve the visibility of ongoing projects and the results
already achieved.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta. Implementação assim que a situação de pandemia o permita.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority. Implementation as soon as the pandemic situation allows.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento da procura da área do design das instituições envolvidas para parcerias interna e externamente.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increased demand from the design area of the institutions involved for internal and external partnerships.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Com a alteração do plano curricular aqui proposta, o Programa Doutoral em Design passará a estruturar-se em unidades
curriculares a realizar ao longo de dois anos, com um terceiro ano inteiramente dedicado à realização da tese. 

 Procede-se ainda à atualização e otimização do número de horas de contacto em função do regime de blended learning,
tal como registado junto da A3ES em 2018.

 Nesta proposta de revisão:
 - é eliminada a UC Seminários em Design 2 (1º ano, 2º semestre)

 - é eliminada a UC Seminários de Investigação em Design 1 (2º ano, anual)
 - é eliminada a UC Seminários de Investigação em Design 2 (3º ano, anual)
 - a UC Seminários em Design 1 passa a designar-se Seminários em Design
 - a UC Oficina de Escrita Científica (2º ano, 1º semestre) transita para o 1º ano, 1º semestre

 - as UCs opcionais do 1º ano (1º e 2º semestres) convergem em duas UCs obrigatórias, a partir
 do elenco já ratificado pela A3ES

 - é criada a UC Redes de ID&I em Design (2º ano, anual)
 

O 1º ano (com 6 UC) assume um carácter formativo, culminando na consolidação e apresentação do Projeto de Tese.
Oficina de Escrita Científica transita do 2º para o 1º ano como medida (já atrás anunciada), para instruir e facilitar a
escrita da tese. 

 A conversão das UC opcionais em obrigatórias deve-se ao facto de se ter reconhecido o interesse da frequência,
também partilhado pelos estudantes. Julgamos, por isso, que esta alteração vem ao encontro dos interesses dos
alunos, facilitando também o processo administrativo.

 O 2º semestre do 1º ano contempla a criação de duas novas UC: “Design para a Indústria e Gestão”, e “Design e
Multidisciplinaridade” – que decorrem de uma atualização natural das UCs “Design e Inovação para os Sectores
Tradicionais da Indústria Portuguesa” e “Cultura do Design em Portugal”, presentes no currículo anterior e que agora se
extinguem, por estarem demasiado confinadas ao território nacional.

 A elaboração da Tese tem início no 2º ano do Curso, a par de uma nova UC a criar – "Redes de ID&I em Design" –, na
qual se incentiva a constituição de redes e parcerias de investigação, desenvolvimento e inovação configuradas em
função dos projetos dos estudantes.

 A anterior UC Seminários de Investigação em Design I (anual), é extinta.
 É extinta no 3º ano a UC anual "Seminários de Investigação em Design II", permitindo aos estudantes a total dedicação

ao desenvolvimento do seu projeto e respetiva Tese.
 O curso deverá manter-se em regime de Blended Learning.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
With the change in the curriculum plan proposed here, the Doctoral Programme in Design will be structured in curricular
units over two years, with a third year entirely devoted to the completion of the thesis. 

 The number of contact hours will also be updated and optimised according to the blended learning regime, as registered
with the A3ES in 2018.

 In this revision proposal:



- the UC Seminars in Design 2 (1st year, 2nd semester) is eliminated
- the UC Design Research Seminars 1 is eliminated (2nd year, annual)
- the UC Design 2 Research Seminars (3rd year, annual) is eliminated
- UC Seminars in Design 1 is now called Seminars in Design
- the UC Scientific Writing Workshop (2nd year, 1st semester) is carried over to the 1st year, 1st semester
- the optional UCs of the 1st year (1st and 2nd semesters) converge into two mandatory UCs, from
of the cast already ratified by the A3ES
- UC ID&I Networks in Design is created (2nd year, annual)

The 1st year (with 6 UC) takes on a formative character, culminating in the consolidation and presentation of the Thesis
Project. Scientific Writing Workshop transits from the 2nd to the 1st year as a measure (already announced above), to
instruct and facilitate the writing of the thesis. 
The conversion of the optional UCs into compulsory ones is due to the fact that the interest of the attendance, also
shared by the students, has been recognised. We believe, therefore, that this change meets the interests of the students,
also facilitating the administrative process.
The 2nd semester of the 1st year contemplates the creation of two new CUs: "Design for Industry and Management", and
"Design and Multidisciplinarity" - which result from a natural updating of the CUs "Design and Innovation for the
Traditional Sectors of Portuguese Industry" and "Design Culture in Portugal", present in the previous curriculum and
which are now extinct, because they are too confined to the national territory.
The preparation of the Thesis begins in the 2nd year of the Course, together with a new UC to be created - "Networks of
ID&I in Design" - in which the constitution of networks and partnerships of research, development and innovation
configured according to the students' projects is encouraged.
The previous UC Research Seminars in Design I (annual), is extinct.
In the 3rd year, the annual UC "Seminars of Research in Design II" is extinguished, allowing the students to be totally
dedicated to the development of their project and their Thesis.
The course should remain on a Blended Learning basis.

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

9.2. N/A

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

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

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

Design DS 180 0
(1 Item)  180 0  

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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



Fenomenologia do Design/
Design Phenomenology DS semestral 270 T –15; PL – 33 10

Seminários em Design/ Seminars
in Design DS semestral 216 TP – 24 8

Metodologias de Investigação/
Research Methodologies DS semestral 162 TP -12; PL - 12 6

Oficina de Escrita Científica /
Scientific Writing DS semestral 162 TP -12; PL - 12 6

(4 Items)       

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

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

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

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

Design e Multidisciplinaridade/ Design
and Multidisciplinarity DS semestral 162 TP -12; PL - 12 6

Design para a Indústria e Gestão /
Design for Industry and Management DS semestral 162 TP -12; PL - 12 6

Preparação do Projeto de Tese / Thesis
Project Preparation DS semestral 486 PL – 30; OT - 6 18

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º ano/ 1º e 2º semestres

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

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

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

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

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)
Redes de ID&I em Design/
RD&I Networks in Design DS anual 270 PL – 30 10

Tese/ Thesis DS anual 1350 OT – 60 50
(2 Items)       



9.3. Plano de estudos - - 3º ano/ 1º e 2º semestres

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/ 1º e 2º semestres

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/ 1st and 2nd semesters

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 DS anual 1620 OT – 60 60
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Design e Multidisciplinaridade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design e Multidisciplinaridade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Design and Multidisciplinarity

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

9.4.1.3. Duração:
 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 24 (12 TP + 12 PL)

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Docentes e carga letiva quando a unidade curricular funciona na Universidade do Porto:

 Heitor Manuel Pereira Pinto da Cunha e Alvelos (Regente UP) – 12 TP + 12 PL
 

9.4.1.7. Observations:
 Teaching staff and lecturing load when the curricular unit takes place at the University of Porto:

 Heitor Manuel Pereira Pinto da Cunha e Alvelos (Responsible in UP) – 12 TP + 12 PL

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Rui Carlos Ferreira Cavadas da Costa (Regente UA) – 3TP + 12PL

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Donato Ricci – 9 TP

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



1. Comunicação da investigação para si próprio (mapeamento da investigação);
2. Identificação de oportunidades de colaboração multidisciplinar no âmbito dos projetos dos estudantes;
3. Comunicação dos projetos pessoais de investigação, verbal e visualmente, para fora do âmbito do design –
com públicos não familiarizados com a disciplina, que detêm, contudo, uma importância decisiva no desenvolvimento,
financiamento, divulgação ou implementação da investigação.
No final da UC, os estudantes deverão ser capazes de identificar possibilidades de investigação em design em contextos
multidisciplinares, adequando o desenho das estratégias comunicativas à interlocução com as várias áreas científicas e
seus agentes.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Communication of research to yourself (research mapping);
2. Identification of opportunities for multidisciplinary collaboration within the scope of student projects;
3. Communication of personal research projects, verbally and visually, outside the scope of design - with audiences
unfamiliar with the discipline, who, however, have a decisive importance in the development, financing, dissemination or
implementation of the research.
At the end of the UC, students should be able to identify possibilities for design research in multidisciplinary contexts,
adapting the design of communicative strategies to interlocution with the various scientific areas and their agents.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A UC aposta numa abordagem dupla de formação dos estudantes: por um lado, na apresentação de cânones
ontológicos e metodológicos de outras disciplinas; por outro, na identificação de oportunidades de contribuição por
parte da investigação em design para esses mesmos territórios científicos.
 
1 - Diferenciação a partir de uma abordagem perspetivada pelo design na relação com as outras áreas científicas,
orientada para novas perceções do seu próprio trabalho através do questionamento visual;
2- Mapeamento e geometrias do conhecimento científico;
3 – Estratégias para a representação da investigação pelos estudantes: mapeando iterativamente os temas, questões ou
factos que a geram ou sustentam, segundo mecanismos visuais em torno de conceitos como estrutura, rede, diagrama
ou narrativa.

9.4.5. Syllabus:
The UC is committed to a dual approach to training students: on the one hand, the presentation of ontological and
methodological canons from other disciplines; on the other, in the identification of opportunities for contribution by
design research for these same scientific territories.

1 - Differentiation based on an approach from the perspective of design in relation to other scientific areas, oriented
towards new perceptions of their own work through visual questioning;
2- Mapping and geometries of scientific knowledge;
3 - Strategies for the re-presentation of research by students: iteratively mapping the themes, issues or facts that
generate or sustain it, according to visual mechanisms around concepts such as structure, network, diagram or
narrative.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
– Para o objetivo 1 (Comunicação da investigação para si próprio) > conteúdo programático 1;
– Para o objetivo 2 (Identificação de oportunidades de colaboração multidisciplinar no âmbito dos projetos dos
estudantes) > conteúdo programático 2;
– Para o objetivo 3 (Comunicação dos projetos pessoais de investigação, verbal e visualmente, para fora do âmbito do
design) > conteúdo programático 3.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
- For objective 1 (Research communication for yourself)> syllabus 1;
- For objective 2 (Identification of opportunities for multidisciplinary collaboration within the scope of student projects)>
program content 2;
- For objective 3 (Communication of personal research projects, verbally and visually, outside the scope of design)>
programmatic content 3.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina está estruturada em três tempos de ensino:
– Aulas expositivas, que irão fornecer a moldura teórica inerente aos objetivos da UC e propostas de trabalho;
– Sessões de trabalho acompanhadas, onde serão discutidos os processos e técnicas de desenvolvimento dessas
propostas;
– Discussões coletivas, por forma a poderem ser partilhados os resultados e experiências alcançados.
 
A avaliação é discreta, e baseada nos seguintes parâmetros:
componente A – 30% recensão crítica a partir de textos estruturantes;
componente B – 70% exercícios de representação a partir dos vários suportes de comunicação da investigação.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The discipline is structured in three teaching periods:
- Expository classes, which will provide the theoretical framework inherent to the UC objectives and work proposals;



- Accompanied work sessions, where the development processes and techniques of these proposals will be discussed;
- Collective discussions, so that the results and experiences achieved can be shared.

The evaluation is discreet, and based on the following parameters:
component A - 30% critical review based on structuring texts;
component B - 70% representation exercises based on the research's various communication supports.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De uma forma abrangente, as aulas expositivas, as sessões de trabalho acompanhadas e discussão sobre os projetos
dão suporte a todos os objetivos de aprendizagem.
 
A metodologia expositiva articulada com processos de reversão individual de conteúdos é desenvolvida em iterações,
nas quais cada exposição disciplinar corresponde a uma procura, por parte dos estudantes, de pontos de contacto e
relevância. Estas iterações são, portanto, cumulativas na experiência e competências de resposta por parte dos
estudantes. Esta abordagem está especialmente orientada para o cumprimento dos objetivos 1 e 2.
 
Respondendo ao objetivo 3: o facto de os resultados práticos da aprendizagem se centrarem em conteúdos reversíveis
para a investigação doutoral de cada estudante acrescenta um grau de eficácia na traduzibilidade para o exterior dos
projetos de investigação.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In a comprehensive way, the expositive classes, the accompanying work sessions and discussion about the projects
support all learning objectives.

The exhibition methodology articulated with individual content reversal processes is developed in iterations, in which
each disciplinary exhibition corresponds to a demand, by the students, for points of contact and relevance. These
iterations are therefore cumulative in students' experience and response skills. This approach is especially geared
towards meeting objectives 1 and 2.

Responding to objective 3: the fact that the practical learning results focus on reversible content for the doctoral
research of each student adds a degree of effectiveness in translating abroad research projects.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Cardoso, R. (2012). Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify
Despret, V. (2015). Models and methods. Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, 20:2, 37-52
Granado, A. e Malheiros, J. V. (2015). Cultura Científica em Portugal. Lisbon: Fundação F. M. Santos
Horst, M. & Michael, M. (2011) On the Shoulders of Idiots: Re-thinking Science Communication as ‘Event’. in Science as
Culture, 20:3, 283-306
Lima, M. (2014). The Book of Trees: visualizing branches of knowledge. New York: Princeton Architectural Press
Nature Special (2018): Co-Production of Research (2018). in Nature, International Journal of Science
Shorthose, J., and Maycroft, N. (2017). Where is Creativity? A Multi-disciplinary Approach. Oxford: Routledge
Wheeler, S., and Long, A. (2007). Design for Science. Sunderland: U. Sunderland

Anexo II - Design para a Indústria e Gestão

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design para a Indústria e Gestão

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Design for Industry and Management

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

9.4.1.3. Duração:
 semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 24 (12 TP + 12 PL)

9.4.1.6. ECTS:
 6



9.4.1.7. Observações:
A tipologia industrial (PME’s) do tecido económico regional e os benefícios estratégicos da gestão pelo Design quando
aplicada aos seus diversos domínios estruturais (integração vertical do design nas organizações), constitui um domínio
próprio de conhecimento científico, hoje mais convocado do que nunca.

Docentes e carga letiva quando a unidade curricular funciona na Universidade do Porto:
Júlio Fernando Dolbeth e Costa Henriques da Silva (Regente UP) – 12 TP + 12 PL

9.4.1.7. Observations:
The industrial typology (SMEs) of the regional economic fabric and the strategic benefits of management through Design
when applied to its various structural domains (vertical integration of design in organizations), constitute a specific
domain of scientific knowledge, today more called than ever. 

Teaching staff and lecturing load when the curricular unit takes place at the University of Porto:
Júlio Fernando Dolbeth e Costa Henriques da Silva (Responsible in UP) – 12 TP + 12 PL

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco Maria Mendes de Seiça da Providência Santarém (Regente UA) – 12TP + 3 PL

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Afonso Nuno Ramalho de Pinho Borges – 9 PL

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Se os contributos da ciência se têm centrado na transferência tecnológica (centros tecnológicos, 2000-2010) e no
conhecimento e adequação aos mercados (IAPMEI e AICEP), o Estado deverá atender no futuro, à qualificação cultural
dos bens transacionáveis. 

A elevada concentração industrial na região de Aveiro constitui um importante acervo de oportunidades para a
investigação aplicada pelo Design, que veiculará um conhecimento declinado numa economia mais responsável,
sustentável, socialmente inclusiva e lucrativa, assim se enquadrando na ecologia europeia, entendida como grande,
complexo e diverso ecossistema, culturalmente mediado pelo design, seu dinamizador criativo.

Objetivos de aprendizagem:
1) Desenvolver competências para a convergência teórica e prática da investigação em Design criando novas
abordagens metodológicas para a investigação. 
2) Capacitar o desenvolvimento e aplicação de metodologias capaz de gerar e garantir inovação pelo design em meio
empresarial.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
If the contributions of science have been centered on technological transfer (technological centers, 2000-2010) and
knowledge and adaptation to markets (IAPMEI and AICEP), the State will have to take care in the future, of the cultural
qualification of tradable goods. The high industrial concentration in the region of Aveiro, constitutes an important
collection of opportunities for applied research by Design, which will convey knowledge declined in a more responsible,
sustainable, socially economic inclusive and profitable, thus fitting into European ecology, understood as a large,
complex and diverse ecosystem, culturally mediated by design, its creative dynamism.
Learning objectives: 
1) Develop skills for the theoretical and practical convergence of design research by creating new methodological
approaches to research.
2) Enable the development and application of methodologies capable of generating and guaranteeing innovation through
design in the business environment.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
O Design para o crescimento e prosperidade:
1) Integração vertical do Design nas empresas;
2) O Design como recurso estratégico para a inovação;
3) O Design como forma de inovação;
4) O Design para o incremento da produtividade a longo prazo.
5) O contributo da investigação em design para a indústria e gestão: formulação e reflexão sobre possibilidades de
concretização de um projeto de investigação conducente a contributos para o desenvolvimento da indústria nacional.

9.4.5. Syllabus:
Design for growth and prosperity: 
1) Vertical integration of Design in companies; 
2) Design as a strategic resource for innovation; 
3) Design as a form of innovation; 
4) Design to increase productivity in the long term. 
5) The contribution of design research to industry and management: formulation and reflection on the possibilities of
implementing a research project leading to contributions to the development of the national industry.



9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos reforçam uma leitura crítica e analítica da realidade das PMEs, colaborando para a
identificação de possíveis contributos do Design para o seu desenvolvimento e superação das atuais contingências,
decorrentes do modelo produtivo historicamente adotado em regime de subcontratação externa. O recurso aos
conhecimentos da gestão de Design, nomeadamente da imperativa gestão vertical do design nas organizações) e a sua
aplicação ao projeto (como meio de intervenção crítica e criativa), garante coerência entre os conteúdos programáticos
e os objetivos da unidade curricular. Assim, ao objetivo 1 estão associados os conteúdos identificados no ponto 5, e ao
objetivo 2 os apontados nos restantes conteúdos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus contents reinforce a critical and analytical reading of the reality of SMEs, collaborating to identify possible
contributions of Design for their development and overcoming the current contingencies, resulting from the production
model historically adopted in an external subcontracting regime. The use of design management knowledge, namely the
imperative vertical management of design in organizations) and its application to the project (as a means of critical and
creative intervention), ensures consistency between the syllabus and the objectives of the course. Thus, to objective 1
are associated the contents identified in point 5, and to objective 2 those pointed out in the remaining contents.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC é teoricamente sustentada por uma metodologia heurística, que parte da prática para a teoria, assim
concretizando a ontologia do Design fundado na inferência abdutiva – partindo da hipótese para alcançar a explicação
dos fenómenos e consequente ensaio empírico de novas necessidades ao mercado. 
Assim, os estudantes irão confrontar os seus interesses de investigação com a realidade das empresas e/ou
instituições. O formato das aulas fomentará a discussão sobre a validação científica do design (na perspetiva da sua
própria ontologia), pela participação integrada de designers e gestores que, para além de trazerem o seu testemunho,
possam contribuir para a crítica e legitimação dos projetos de investigação a desenvolver pelos estudantes em ambiente
empresarial. 
A avaliação em regime de Avaliação discreta consistirá na apreciação da qualidade expositiva das apresentações (30%)
e relatório final à UC (70%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This UC is theoretically supported by a heuristic methodology, which starts from practice to theory, thus concretizing the
Design ontology based on abductive inference - starting from the hypothesis to achieve the explanation of the
phenomena and consequent empirical test of new needs to the market. Thus, students will confront their research
interests with the reality of companies and/or institutions. The format of the classes will encourage the discussion about
the scientific validation of design (from the perspective of its own ontology), by the integrated participation of designers
and managers who, in addition to bringing their testimony, can contribute to the criticism and legitimization of research
projects to be developed by students in a business environment. The evaluation under the Discrete Evaluation regime
will consist of an assessment of the expository quality of the presentations (30%) and a final report to the UC (70%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Atendendo a que esta UC está essencialmente orientada para uma investigação em Design que concilia teoria e prática
no desenvolvimento projetual, promovendo, consequentemente, uma investigação pela prática do projeto, a convocação
crítica de todos os agentes participantes (designeres, empresários, comerciantes, consumidores) será determinante
para a sua avaliação e validação. 
Os objetivos estratégicos enunciados, de intervenção sobre o tecido económico da região Norte de Portugal
(hegemonicamente representado por PME’s), dirigidos ao melhoramento do seu desempenho económico, encontrarão
coerência nas metodologias da própria prática projetual. 
Se os contributos da ciência se têm centrado na transferência tecnológica (centros tecnológicos, 2000-2010) e no
conhecimento e adequação aos mercados (IAPMEI e AICEP), o Estado deverá no futuro centrar-se na qualificação
cultural do produto, enquanto bem transacionável, tema que que UC pretende antecipar. 
Os objetivos de aprendizagem, centrados na gestão (vertical) do Design com vista a garantir o seu crescimento e
prosperidade, apoiam-se no conhecimento desenvolvido pelo Design na empresa, que resultará em projeto de
intervenção, assim ficando assegurada a coerência entre metodologias de ensino e objetivos de aprendizagem. 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Bearing in mind that this UC is essentially oriented towards an investigation in Design that combines theory and practice
in project development, promoting, consequently, an investigation by the practice of the project, the critical summons of
all participating agents (designers, entrepreneurs, traders, consumers) will be decisive for its evaluation and validation.
The strategic objectives stated, of intervention on the economic fabric of the Northern region of Portugal (hegemonically
represented by SMEs), aimed at improving their economic performance, will find coherence in the methodologies of the
design practice itself. If the contributions of science have been centered on technological transfer (technological
centers, 2000-2010) and on knowledge and adaptation to markets (IAPMEI and AICEP), the State should in the future
focus on the cultural qualification of the product, as a tradable asset, a theme that UC wants to anticipate. The learning
objectives, centered on the (vertical) management of Design in order to guarantee its growth and prosperity, are
supported by the knowledge developed by Design in the company, which will result in an intervention project, thus
ensuring consistency between teaching methodologies. and learning objectives.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Moedas, C. A. (2019). O Papel do Design na Inovação. U. Católica Editora
Design Council. (2011). Facts, Figures and Practical Plans for Growth – A Design Council paper published to coincide



with the Government’s Innovation and Research Strategy for Growth. 
DME. (2009). The incorporation of design management in today’s business practices: An analysis of design management
practices in Europe. Design Management Europe. 
Mozota, B. (2011). Gestão do Design – Usando o Design para Construir Valor de Marca e Inovação Corporativa. Porto
Alegre, Brasil: Bookman Artmed Editora S.A. 
Providência, F. (2008). Gestão do Design – Sector Casa. IAPMEI com coordenação do CPD – Centro Português de
Design.
Providência, F. (2012). Poeta, ou aquele que faz: A poética como inovação em Design - Parte 1 (Tese de doutoramento,
Universidade de Aveiro, Departamento de Comunicação e Arte). Disponível em http://hdl.handle.net/10773/9218.
Vilar, E. T. (Ed.), (2014). Design et al. Alfragide: Publicações Dom Quixote.

Anexo II - Redes de ID&I em Design

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Redes de ID&I em Design

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 ID&I Networks in Design

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

9.4.1.3. Duração:
 anual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30 PL

9.4.1.6. ECTS:
 10

9.4.1.7. Observações:
 Redes de ID&I em Design é uma disciplina anual que pretende conjugar o trabalho de investigação que cada estudante

desenvolve individualmente, apoiado por uma orientação científica, com o trabalho coletivo, em equipa, com vista à
criação de redes e parcerias de investigação, bem como a sua implementação junto de comunidades científicas e
agentes exteriores ao Programa Doutoral.

 
Docentes e carga letiva quando a unidade curricular funciona na Universidade do Porto:

 Heitor Manuel Pereira Pinto da Cunha e Alvelos (Regente UP) – 23 PL
 Susana Cruz Barreto (UP) – 7 PL

 

9.4.1.7. Observations:
 ID&I Networks in Design is an annual discipline that aims to combine the research work that each student develops

individually, supported by a scientific supervision, working with a team to create networks and research partnerships, as
well as their implementation with scientific communities and agents outside the Doctoral Program.

 
Teaching staff and lecturing load when the curricular unit takes place at the University of Porto:

 Heitor Manuel Pereira Pinto da Cunha e Alvelos (Responsible in UP) – 23 PL
 Susana Cruz Barreto (UP) – 7 PL

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Vasco Afonso da Silva Branco (regente UA) – 15 PL

 

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Francisco Maria Mendes de Seiça da Providência Santarém – 7,5 PL

 Maria Helena Ferreira Braga Barbosa – 7,5 PL
 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Desenvolvimento de competências de trabalho em equipa.

 2. Desenvolvimento da capacidade de organização de eventos científicos.
 3. Constituição de redes e parcerias de investigação, desenvolvimento e inovação configuradas em função dos projetos



dos estudantes.
4. Cultivar escalas de impacto dos projetos a nível local, nacional e internacional.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Development of teamwork skills.
2. Development of the capacity to organize scientific events.
3. Creation of research, development and innovation networks and partnerships, configured according to the students'
projects.
4. Increase the impact of projects at local, national and international levels.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Aulas expositivas de apresentação de modelos de investigação em equipa e respetiva configuração prática.
2. Organização coletiva da edição anual da UD’xx – nº Encontro Internacional de Doutoramentos em Design com
arbitragem científica (“double-blind”).
3. Estratégias de prospeção de parcerias e oportunidades de colaboração e implementação dos projetos.
4. Escrita de artigos para submissão a conferências relevantes para a investigação em curso.

9.4.5. Syllabus:
1. Expository classes to present research models in teams and their practical configuration.
2. Collective organization of the annual edition of UD’xx - nº International Meeting of PhDs in Design peer-reviewed
(“double-blind”).
3. Strategies for prospecting partnerships and opportunities for collaboration and project implementation.
4. Writing of articles for submission to conferences relevant to the ongoing research.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os pontos supracitados estão organizados segundo uma correspondência numérica, na qual os conteúdos
programáticos asseguram a correta prossecução respetivos objetivos estabelecidos. Os conteúdos organizam-se
segundo uma lógica de desenvolvimento teórico, apresentação de exemplos precedentes e subsequente adequação às
necessidades especificas de cada estudante. Assim: ao objetivo 1 corresponde o conteúdo 1; ao objetivo 2, o conteúdo
2; ao objetivo 3, o conteúdo 3; ao objetivo 4, o conteúdo 4.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The above points are organized according to a numerical correspondence, in which the programmatic contents ensure
the correct pursuit of the respective established objectives. The contents are organized according to a logic of
theoretical development, presentation of previous examples and subsequent adaptation to the specific needs of each
student. Thus: objective 1 corresponds to content 1; objective 2, content 2; objective 3, content 3; objective 4, content 4.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas. Exercícios de prospeção de parcerias. Constituição de equipas de investigação. Produção de evento
científico, incluindo definição de estrutura organizativa e adstrição de frentes de trabalho. Escrita de pelo menos um
artigo científico, a ser submetido a uma conferência de âmbito internacional.

A avaliação é discreta e resulta da apreciação da qualidade das apresentações em contexto de aula (30%) e da escrita do
artigo, submetido e aceite em conferência internacional (70%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive classes. Partnership prospecting exercises. Establishment of research teams. Production of scientific event,
including definition of organizational structure and assignment of work fronts. Writing of at least one scientific article, to
be submitted to an international conference.

The assessment is discrete and results from the appreciation of the quality of the presentations in class context (30%)
and the writing of the article, submitted and accepted in an international conference (70%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta coerência é assegurada pela forte complementaridade entre as dinâmicas pedagógicas internas e a pro-atividade
exigida aos estudantes no sentido de procurarem contextos externos de impacto e viabilização dos seus projetos; é
deste modo que se pode argumentar por uma maturidade científica crescente por parte dos estudantes, assegurando a
sua consciência e abertura, quer a comunidades de investigação em design, quer a oportunidades de complemento
multidisciplinar (por via do reconhecimento de procedimentos transversais). A organização do evento científico é feita a
partir da constituição de equipas de investigação, no sentido de desenvolver competências de trabalho conjunto que
será também um forte apoio à prospeção de redes e parcerias explorada em exercícios práticos. A escrita e submissão
do artigo em conferência internacional permite ampliar em extensão (e junto dos pares) a divulgação da investigação
realizada.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This coherence is ensured by the strong complementarity between the internal pedagogical dynamics and the pro-
activity required from the students in order to search for external contexts of impact and viability of their projects; it is in
this way that one can argue for a growing scientific maturity on the part of the students, ensuring their awareness and
openness, both to research communities in design, and to multidisciplinary complementary opportunities (through the



recognition of transversal procedures). The organisation of the scientific event is based on the constitution of research
teams, in order to develop joint work skills that will also be a strong support to the prospection of networks and
partnerships explored in practical exercises. The writing and submission of the article in an international conference
allows to extend in extension (and with the peers) the dissemination of the research carried out.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Granado, A. e Malheiros, J. V. (2015). Cultura Científica em Portugal. Lisboa: Fundação F. M. Santos
Wheeler, S. & Long, A. (2007). Design for Science. Sunderland: U. of Sunderland.
Alvelos, H., Barreto, S. e Simão, F. S. (2017). The reciprocal value of Doctoral Design Research when housed within a
Creative Business Center: a case study in Porto, Portugal. In Proceedings of HEAd’17, 3rd International Conference on
Higher Education Advances. València: Universitat Politècnica de València.
Corpas, M., Gehlenborg, N., Janga S., Bourne, P.(2008) Ten Simple Rules for Organizing a Scientific Meeting, PLoS
Comput Biol. 2008 Jun; 4(6); doi: 10.1371/journal.pcbi.1000080
Goldberg, M. & Wolfner, M. (2011). Another Thing They Never Taught You in Grad School: How to Organize a Scientific
Meeting.
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9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Afonso Nuno Ramalho de Pinho Borges

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Afonso Nuno Ramalho de Pinho Borges

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

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/98f0e8d8-7a0d-d18c-bdf5-6012d7989e9e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/d7b88374-90e1-17fe-26ca-6012d77f5b4f

