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ACEF/1415/0902202 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

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

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia

A3. Ciclo de estudos:
Design e Desenvolvimento do Produto

A3. Study programme:
Product Design and Development

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Diário da República, 2.ª série — N.º 140 — 23 de julho de 2013

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Design

A6. Main scientific area of the study programme:
Design

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

214

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

529

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

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

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

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
Four semesters

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
25

A11. Condições específicas de ingresso:
Titulares do grau de licenciatura em Design, Engenharia, ou área afim organizada em 180 ECTS ou equivalente legal;.
Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos em Design,
Engenharia, ou área afim organizados de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente;
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Titulares de grau académico superior estrangeiro em Design, Engenharia, ou área afim que seja reconhecido como
satisfazendo os objectivos do grau de licenciado nestas áreas pelo Conselho Técnico-científico da Escola Superior de
Tecnologia;
Titulares de grau de licenciatura Bietápica ou de Licenciatura organizada em 300 ECTS ou equivalente legal em
Design, Engenharia, ou área afim;
Detentores de currículo académico, científico ou profissional, reconhecido pelo Conselho Técnico Científico da Escola
de Superior de Tecnologia como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos.

A11. Specific entry requirements:
Bachelor holders in Design, Engineering or other related focus area organized in a 180 ECTS course or legal
equivalent.
Holders of a foreign Academic Degree, according to the Bologna Process principles, equivalent to a 1st cycle of
studies in Design, Engineering or other related focus area.
Holders of a foreign Academic Degree in Design, Engineering or other related focus area with the recognition of the
Technical-Scientific Council of the School of Technology.
Bachelor or two-stage Bachelor Holders in Design, Engineering or other related focus area organized in a 300 ECTS
course.
Holders of academic, scientific or professional curriculum with the recognition of the Technical-Scientific Council of
the School of Technology that the candidate has the capacity to accomplish this cycle of studies.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12

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

Não

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

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

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

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular
Mapa I -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Design e Desenvolvimento do Produto

A13.1. Study programme:
Product Design and Development

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
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A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Design DSG 77 0
Ciência e Engenharia de Materiais CEM 15 0
Desenho DES 13 0
Economia ECO 5 0
Ciências Sociais CS 5 0
Ergonomia ERG 5 0
(6 Items)  120 0

A14. Plano de estudos
Mapa II - - 1º Ano - 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Design e Desenvolvimento do Produto

A14.1. Study programme:
Product Design and Development

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano - 1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year - 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Design de Interacção e
tecnologias digitais DSG Semestral 130 30TP 5 -

Modelação 3D avançada DES Semestral 190 40TP 7 -
Metodologias avançadas de
desenvolvimento de produto DSG Semestral 130 30TP 5 -

Resistência dos materiais CEM Semestral 130 30TP 5 -
Seminários DSG Semestral 80 20S 3 -
Teoria e história do design
industrial DSG Semestral 130 30TP 5 -

(6 Items)       

Mapa II - - 1º Ano - 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Design e Desenvolvimento do Produto

A14.1. Study programme:
Product Design and Development
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A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano - 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year - 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Representação e comunicação do
produto DES Semestral 160 30TP 6 -

Introdução à análise de custos ECO Semestral 135 30TP 5 -
Projecto de Design Integrado DSG Semestral 250 20TP + 30P 9 -
Tecnologias de Produção CEM Semestral 130 30TP 5 -
Simulação Computacional no
Desenvolvimento de Produto CEM Semestral 130 30TP 5 -

(5 Items)       

Mapa II - - 2º Ano - 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Design e Desenvolvimento do Produto

A14.1. Study programme:
Product Design and Development

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano - 1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year - 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Métodos de Investigação CS Semestral 135 30TP 5 -
Ergonomia e Biomecânica ERG Semestral 135 30TP 5 -
Projecto em design e DSG Semestral 530 30P 20 -
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desenvolvimento de produto I
(3 Items)       

Mapa II - - 2º Ano - 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Design e Desenvolvimento do Produto

A14.1. Study programme:
Product Design and Development

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano - 2º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year - 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Projecto em design e
desenvolvimento de produto II DSG Semestral 800 45P 30 -

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:

Pós Laboral

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

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

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

Ricardo João Fereira Simões

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação
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Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

<sem resposta>

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

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

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / No
of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

Escola Superior de Tecnologia, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Barcelos

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._regulamento creditacao ECTS IPCA.pdf

A20. Observações:

O plano de estudos listado nos Mapas do item A14 reflete a versão atualmente em vigor (publicada em DR 2ª série - nº
140 - 23 de julho de 2013), que incorpora algumas adequações, nomeadamente a nível da designação das UCs, no

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5c6c4255-cea3-aae4-af4d-543f7d807b5f
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seguimento de sugestões recebidas na acreditação preliminar do curso em 2009 e de processos internos de
otimização da nomenclatura de UCs nos diversos ciclos de estudo da Escola Superior de Tecnologia. Foi também
necessário ajustar o rácio de horas/ECTS relativamente ao plano apresentado na acreditação preliminar.

Verificamos que existem mais publicações do corpo docente do curso do que é possível listar nas fichas individuais
(pois cada uma apenas permite 5 publicações técnicas/científicas). Assim, gostaríamos de frisar que podem depois ser
consultadas posteriormente outras publicações científicas. Nomeadamente 73 publicações do corpo docente do ciclo
de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo
de estudos. Os docentes do ciclo de estudos publicaram ainda neste período 3 patentes, 35 livros ou capítulos de
livros, e 52 artigos em conferências internacionais.

A tabela 7.1.4 relativa à empregabilidade não possui informação pelo facto de não existirem, neste momento, dados
concretos, suportados em estudos, que permitam determinar a taxa de empregabilidade para os cursos de 2º ciclo.

A20. Observations:

The study plan listed in the Maps of item A14 reflects the version currently approved (published in DR 2nd series — N.º
140 — 23 july 2013), which incorporates some adjustments, namely in the name of the curricular unit, following
suggestions received in the preliminary accreditation of the degree and internal curricular unit nomenclature
optimization processes in the various degrees of the School of Technology. It was also necessary to adjust the
hours/ECTS ratio compared to the plan initially submitted.

We noticed that there are more publications of the faculty team of this degree than what is possible to list in the
individual faculty forms (which allows only up to 5 technical/scientific publications). Thus, we would like to emphasize
that we will have available a larger list of publications for analysis. Namely a total of 73 publications of the faculty of
this degree in international journals with peer review, in the last 5 years, in relevant areas for the degree. The faculty
also produced 3 patents, 35 books or book chapters and 52 papers in international conference proceedings.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

O Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto pretende dotar os formandos de competências em inovação,
utilizando ferramentas avançadas de design e desenvolvimento de produto, e com conhecimentos das mais recentes
tecnologias de projecto, fabrico, e simulação. Além disso, pretende-se estimular a criatividade e a investigação, e
analisar os diferentes níveis de interdisciplinaridade, presentes no Design Industrial, com o objectivo de observar o
modo como se estruturam e organizam nos processos de trabalho, face às diversas realidades e aos processos de
inovação.
Este mestrado permitirá formar profissionais do design industrial capazes de intervir nas várias áreas económicas
regionais. O diplomado em design industrial será capaz de explorar os novos paradigmas de desenvolvimento de
produtos e sistemas, adoptando uma postura interventiva ao nível das novas tecnologias assim como do I&D
industrial a nível regional.

1.1. Study programme's generic objectives.
The aim of the Master in Design and Product Development is to provide to students skills in innovation, using
advanced design tools and product development technics, and knowledge of the latest design technologies,
manufacturing, and simulation. In addition, it is intended to stimulate creativity, research and analyze the different
levels of interdisciplinarity, present in Industrial Design, in order to observe how they structure and organize work
processes, given the different realities.
This Master aims to train professionals in the industrial design capable of intervening in the various regional
economical areas. The graduate in industrial design will be able to explore the new paradigms of product and systems
development by adopting an interventional approach in terms of new technologies as well as the Industrial R&D at
regional level.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
Tendo em conta o Plano Estratégico para o período 2011-2015, o IPCA têm “ como missão contribuir para o
desenvolvimento sustentável da sociedade, estimular a criação cultural, a investigação e pesquisa aplicadas, e
fomentar o pensamento reflexivo e humanista. Inserido no espaço europeu de ensino superior, proporciona áreas de
conhecimento para o exercício de atividades profissionais atrativas no plano nacional e internacional, promovendo a
mobilidade, a empregabilidade e as relações de reciprocidade com a Comunidade.” Para atingir os objetivos
propostos, este plano foi organizado em três eixos estratégicos principais: Ensino; Investigação; Relações com a
Sociedade, Empregabilidade e Empreendedorismo. Neste contexto, o curso caminha a par com os objetivos do plano
estratégico pela criação de sinergias entre a indústria local e outras instituições de ensino, permitindo uma oferta
formativa adequada ao mercado, e promover um sistema de transferência de conhecimento e tecnologia.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
Regarding the Strategic Plan for the period 2011-2015, IPCA has the "mission is to contribute to sustainable
development of society, stimulate cultural creation, research and applied research, and promote reflective and
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humanist thought. Inserted in the European area of higher education provides knowledge areas for the exercise of
attractive professional activities at the national and international levels, promoting mobility, employability and
reciprocal relations with the Community. "
To achieve the proposed objectives, this plan was organized into three main strategic areas: Education; research;
Relations with the Company, Employability and Entrepreneurship. In this context, the course goes hand in hand with
the objectives of the strategic plan for the creation of synergies between local industry and other educational
institutions, allowing adequate training offer to the market, and promote a knowledge and technology transfer system.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
O ano letivo é iniciado com uma sessão de divulgação e informação, junto dos novos alunos, docentes e atuais
alunos, a fim de apresentar o curso, os seus objetivos e o seu modo de funcionamento. Esta apresentação é suportada
ao longo de todo o ano através da plataforma elearning.ipca, onde são disponibilizados aos alunos e docentes todos
os recursos de apoio ao bom funcionamento do ano e ao cumprimento dos objetivos apresentados.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The school year starts with a information session, among new students, teachers and current students, to present the
course, its objectives and its operation mode. This presentation is supported throughout the year through the
elearning.ipca platform , where are available to students and faculty all support resources for the proper functioning of
the year and the achievement of our goals.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna

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

No âmbito dos Estatutos do IPCA, compete ao Presidente aprovar a criação, suspensão e extinção do ciclo de
estudos, ouvidos o Conselho Académico (CA), bem como o Conselho Pedagógico (CP) e o Conselho Técnico-
Científico (CTC) da unidade orgânica.
Quanto à revisão e atualização dos conteúdos programáticos do ciclo de estudos, esta deve ser proposta pelo diretor
do ciclo de estudos ao Diretor da unidade orgânica, ouvido o departamento e o CP. Em relação à distribuição do
serviço docente do ciclo de estudos, compete ao Presidente do IPCA a sua homologação, mediante proposta
apresentada pelo diretor da unidade orgânica, e aprovada pelo CTC, ouvidos os diretores de departamento.

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

Under the IPCA Statutory legislation, the President approves the creation, suspension and extinction of the study
cycle, after hearing the Academic Council (AC), the Pedagogical Council (PC) and the Scientific-Technical Council
(STC) of the organic unit.
The revision and updating of the study cycle should be proposed by the coordinator of the study cycle to the Director
of the organic unity, after hearing the PC.
Regarding the distribution of the teaching service of the study cycle, it is approved by the President, based on a
proposal submitted by the director of the organic unity, and approved by the STC, after hearing the department
directors.

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

É política da instituição envolver estudantes, docentes e funcionários nos processos de avaliação do
ensino/aprendizagem do ciclo de estudos. Os estudantes têm um papel ativo na avaliação do par docente/UC e do seu
próprio desempenho no curso, através da resposta aos questionários de avaliação pedagógica com periodicidade
semestral. Os estudantes são ainda ouvidos em diversas fases do processo de decisão através da sua representação
em diversos órgãos, designadamente no CP, no CA, no Conselho para a Avaliação e a Qualidade (CAQ) e no Conselho
Geral (CG).
A participação dos docentes é assegurada pela sua intervenção nos diversos órgãos do IPCA designadamente no CG,
no CA, no CAQ, no CTC, no CP, nas Direções de Departamento, nas Direções de curso, nas coordenações de UC, etc.
Além disso, essa participação é ainda promovida em reuniões periódicas de docentes, participação em questionários
de avaliação acerca do funcionamento e dos resultados obtidos na UC que lecionam.

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

The institution promotes the participation of students, teachers and staff during the evaluation of the teaching/learning
processes of the study cycle. Students take an active role in evaluating the pair teacher/CU and their own performance
on the course, by responding to the questionnaires of teaching evaluation every six months. Students are still heard in
various stages of decision-making through their representation in several councils, including the PC, the AC, the
Council for the Assessment and Quality (CAQ) and the General Council (GC).
The participation of teachers is ensured by their intervention in the different councils, in particular the GC, the AC, the
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CAQ, the STC, the PC, the Department Directions, the coordination of the study cycle, in the coordination of CU, etc.
Moreover, this participation is still promoted in regular meetings of teachers, and in the participation in questionnaires
about the performance and the results obtained at the CU they teach.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
O Manual da Qualidade e o Sistema interno de garantia da qualidade (SIGQa_IPCA) constituem a estrutura central
onde estão definidos os procedimentos de monitorização e avaliação da qualidade para o ciclo de estudos; na vertente
do ensino/aprendizagem, os procedimentos enfatizam a produção de relatórios de autoavaliação das unidades
curriculares (UC) e do curso. Os responsáveis pelas UC, bem como os diretores do ciclo de estudos têm um papel
essencial na elaboração destes relatórios e na apresentação de propostas de melhoria e de correção. Estes relatórios
de autoavaliação seguem uma estrutura semelhante à dos relatórios da A3ES, procurando informar sobre os objetivos
e as metodologias de ensino utilizadas, os resultados académicos, a perceção dos estudantes acerca do ensino
ministrado, níveis de empregabilidade, mobilidade, etc.
Em paralelo, promove-se a avaliação pedagógica através de inquéritos aplicados aos estudantes.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The Quality Manual and the IPCA Quality Assurance System (SIGQa_IPCA) represent the central structure which
defines the procedures for monitoring and quality assessment of the study cycle; The mechanisms provided for the
teaching / learning perspective emphasize the production of self-assessment reports of the curricular units (CU) and of
the study cycle. Those responsible for CU, as well as the coordinators of the study cycle, play an essential role in
these reports and proposals to promote improvement and amendments. These self-assessment reports follow a
structure similar to the A3ES reports, seeking to inform about the objectives and teaching methods used, their
academic performance, the perception of students about teaching, levels of employability, mobility, etc.. In parallel, the
quality mechanisms promote the teaching evaluation through questionnaires applied to students.

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

O IPCA integra nos seus órgãos o CAQ, presidido por um Vice-Presidente que é responsável pela Avaliação e
Qualidade do IPCA. Este órgão tem como função central estabelecer as linhas orientadoras da política de avaliação e
qualidade e coordenar todos os processos de autoavaliação e de avaliação externa. Ao nível da unidade orgânica, a
implementação dos mecanismos de garantia da qualidade é da responsabilidade do Coordenador da Avaliação e
Qualidade que integra a comissão responsável pela aplicação do Manual da Qualidade e pela implementação do
SIGQa_IPCA. O Gabinete para a Avaliação e Qualidade (GAQ) assegura a execução da política da qualidade através da
concretização de um conjunto de atividades, designadamente a análise e reflexão acerca dos resultados dos
inquéritos de avaliação pedagógica, dos resultados dos inquéritos de avaliação dos serviços, e a recolha de
informação para a elaboração de diversos estudos no âmbito da qualidade.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The IPCA includes the CAQ in their bodies, chaired by a vice-president, who is responsible for the evaluation and
quality of the institution. Its central role is to establish guidelines for the evaluation and quality policy, and coordinate
all the internal and external assessment processes. In terms of the organic unity, the implementation of mechanisms
for quality assurance is provided by the Coordinator of Assessment and Quality, who takes part of the committee
responsible for the application of the Quality Manual and the implementation of the SIGQa_IPCA. The Office for
Assessment and Quality ensures the implementation of quality policy by implementing a set of activities, including the
analysis of the results of teaching evaluation questionnaires, the results of investigations to evaluate the services, and
information collection to elaborate several quality studies.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
O instrumento mais importante no acompanhamento e avaliação do ciclo de estudos é o relatório de autoavaliação do
curso, elaborado no final de cada ano letivo. Tem por base a informação dos relatórios da UC e inclui a caracterização
dos estudantes do curso, os resultados do sucesso escolar, dos questionários de autoavaliação dos Docentes e dos
questionários de avaliação pedagógica aplicados aos estudantes. É elaborado pelo diretor de cada ciclo de estudos e
inclui uma apreciação acerca do seu funcionamento global, uma reflexão crítica e prospetiva sobre as questões de
natureza pedagógica e identificação de pontos fortes e fracos do curso. Nas situações em que sejam identificados
resultados não satisfatórios deve ser apresentado um plano de ação com medidas preventivas/corretivas e respetiva
calendarização.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The most important instrument in monitoring and assessment the study cycle is the self-assessment report, prepared
at the end of each school year. Includes, in addition to the characterization of the students enrolled in the course,
information regarding academic success results, results of self-assessment questionnaires of Teachers and teaching
evaluation questionnaires given to students. It is prepared by the director of each study cycle and includes an
assessment about their overall functioning, a critical and prospective reflection on the issues of pedagogical and
identification of strengths and weaknesses of the study cycle. In situations where unsatisfactory results are identified
should be presented an action plan with preventive / corrective measures and respective schedule.



06/12/2019 ACEF/1415/0902202 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9bef9614-f303-e596-1681-54bd253e47e5&formId=ee4b95a1-c685-26cc-a6f6… 10/58

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Os relatórios de autoavaliação da UC (RA_UC) e do Curso (RA_Curso) reúnem toda a informação relativamente ao
funcionamento global dos ciclos de estudos. O RA_Curso tem por base o RA_UC que deve incluir, para além de uma
apreciação global ao funcionamento da UC, sugestões de melhoria e respetiva calendarização para os resultados
menos satisfatórios. Esta informação é depois analisada pelo Diretor de cada curso que faz uma reflexão crítica e
prospetiva sobre as questões de natureza pedagógica, identificando pontos fortes e fracos do curso, bem como
práticas de mérito passíveis de serem divulgadas. Elabora também, um plano de ação com medidas
preventivas/corretivas para se ultrapassarem dificuldades e resultados menos satisfatórios. Toda esta informação é
analisada em CP que elabora uma síntese acerca da qualidade e adequação do ensino ministrado na UO.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The self-assessment reports from UC (RA_UC) and study cycle (RA_Curso) gather all the information on the overall
functioning of the study cycles. The RA_Curso is based on the RA_UC which must include, in addition to an overall
assessment for the functioning of UC, suggestions for improvement for the less satisfactory results and respective
schedule. This information is analyzed by the Director of each study cycle that makes a critical and prospective
reflection on pedagogical issues, identifying strong and weak points of the course, as well as merit practices that can
be disclosed. Elaborates also an action plan with preventive / corrective measures to overcome difficulties and less
satisfactory results. All this information is analyzed in the Pedagogical Council who shall prepare a summary report on
the quality and appropriateness of the education provided in the organic unity.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
Nos últimos 5 anos todos os cursos foram sujeitos ao processo de acreditação preliminar da A3ES.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
Over the past five years all courses are subject to the withdrawal of preliminary accreditation A3ES.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)
3 salas de aula 170
4 salas de informática 220
4 salas de desenho 260
2 laboratórios de eletrónica 180
1 laboratório de materais 90
1 laboratório de automação e robótica 90
1 laboratório de Desenvolvimento de Produto 120
Biblioteca 366
Receção e Serviços Administrativos 106
Centro de Informática 60
Gabinete para a Avaliação e Qualidade 12
Gabinete de Relações Internacionais 50
Gabinete do Provedor do Estudante 12
Gabinete do Emprego, Empreendedorismo e Empresas 20

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number
PCs em sala de aula 80
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Bancadas do laboratório de desenvolvimento de produto 10
Laser cutter (Mercury III ME-25) 1
Serras, berbequins, aparafusadoras, e afins 14
Plotter A0 1
Equipamento conformação de plástico (vácuo, injeção) 3
Forno/estufa industrial 1
Máquinas de corte vinil e corte por fio elétrico 2
FDM 3D Printer (Makerbot. Replicator II) 1
FDM 3D Printer (Prusa i3 - Hephestos ) 1
FDM 3D Printer bi-material (uPrint SE plus) 1
3D Printer inkjet multi-color(Zprinter 450) 1
Micro-SLA (Projet 1200) 1
3D Printer Inkjet UV-cured photopolymer (Objet Eden 260V) 1
Finger TPS - Ergonomic analysis system 1
Máquina fresadora CNC e de corte tangencial 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
As parcerias internacionais são estabelecidas principalmente através do Gabinete de Relações Internacionais que
desenvolve projetos de cooperação e educação com os diversos países europeus, no âmbito do sub-programa LLP
Erasmus, o qual permite, quer aos estudantes, efetuar um período de estudos, com pleno reconhecimento académico,
quer aos docentes, realizar missões de ensino ou formação, noutra Instituição de Ensino Superior Europeia.
Entre estas, estabelecemos uma colaboração com a Quinze & Milan Designers (Bélgica) para potenciais estágios para
os nossos alunos de mestrado durante a dissertação, e estabelecemos uma colaboração com os docentes de design
em Northampton (Reino Unido).

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The International partnerships are established mainly through the International Relations Office that develops projects
of cooperation and education with the various European countries under the LLP Erasmus sub-program, which allows
to both the students, make a period of study, with full academic recognition, or to teachers, perform teaching
assignments or training in another European institution of higher education.
Among these, we have established a cooperation with Quinze & Milan Designers (Belgium) for potential internships of
our masters students during their dissertation, and we have established a cooperation with design faculty at
Northampton (UK).

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

Foi criado um Comité Consultivo composto por um conjunto de individualidades e empresas que se destacam pelo
seu elevado valor empresarial e industrial nas áreas específicas de atuação da EST. Fazem parte deste Comité os
diretores de curso e coordenadores disciplinares de cada área de especialização da EST. A sua missão passa pelo
aconselhamento dos diversos órgãos de decisão da Escola em matérias fulcrais da sua atividade, nomeadamente no
ensino, investigação e prestação de serviços, sendo dado particular ênfase à persecução de linhas de colaboração
entre a Escola e o tecido Empresarial e Industrial, através de troca de experiências entre os representantes da
indústria, empresas, corpo docente e de investigação.
No sentido de promover cooperações com outras instituições e empresas são realizados contatos e
protocolos/parcerias com o objetivo de permitir aos alunos e docentes a realização de projetos, seja em contexto de
aula, projeto de final de curso ou investigação.

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

It was created An Advisory Committee composed of a set of individuals and companies that stand out for their high
business and industrial value in the specific areas of action of the EST. In this Committee the course directors and
coordinators of each disciplinary area of expertise EST are included. The mission of this Committee is to advice the
various School governing bodies in key matters within its activity, such as education, research and services, with
particular emphasis given to the pursuit of lines of collaboration between the School and the Business and Industrial
fabric, through exchange of experiences between representatives of the industry, companies, faculty and research.
To promote cooperation with other institutions and companies contacts and protocols / partnerships in order to allow
students and teachers to carry out projects are carried out, whether in the context of class, end of course project or
research.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A integração do Design e desenvolvimento de produto com outras áreas de competência é essencial para o
desenvolvimento de novos produtos, e consequentemente implica a colaboração com os ciclos de estudos das áreas
de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e Engenharia e Desenvolvimento de Jogos digitais da Escola
Superior de Tecnologia do IPCA. Para além desses, há uma integração natural com a Licenciatura em Design
Industrial, de onde são provenientes uma fração significativa dos estudantes do Mestrado.



06/12/2019 ACEF/1415/0902202 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9bef9614-f303-e596-1681-54bd253e47e5&formId=ee4b95a1-c685-26cc-a6f6… 12/58

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The integration of design and product development with other areas of competences is essential for the successful
development of new products, and therefore entails working with the cycles of studies in the areas of Electrical and
Computer Engineering and Engineering and Development of Digital Games of the School of Technology of IPCA. In
addition to those, there is a natural synergy with the Bachelor degree in Industrial Design, from where comes a
significant portion of the Masters degree students.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Ricardo João Ferreira Simões

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo João Ferreira Simões

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria João Lopes Guerreiro Félix

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Lopes Guerreiro Félix

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Verónica Paula Lima Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Verónica Paula Lima Ribeiro

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/c7e2a7e1-0931-d2c8-2f2a-54eb46029c64
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/7a9dc66c-ebe3-3eaa-70fd-54ec5f983f05
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<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Nuno Alexandre de Oliveira Calçada Loureiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Oliveira Calçada Loureiro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

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

Mapa VIII - Jeremy Hugh Aston

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jeremy Hugh Aston

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55

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

Mapa VIII - Sónia Liliana da Silva Vieira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Liliana da Silva Vieira

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/2be2cc3b-394c-de26-2628-54ec5ff8ce17
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/96fc9d24-28af-ec12-1229-54ec5f1a0eec
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/5c61d32e-75b4-8fc1-dc54-54ec5fbdbf89
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

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

Mapa VIII - Paulo David Simões

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo David Simões

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Pedro Mota Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Mota Teixeira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Nuno Duarte Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Duarte Martins

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/d98b17d3-e0bb-ece4-d2b7-54ec5fc9b717
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/9083fa9c-0694-d81f-87cb-54efa9f690b6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/e8186f94-b59e-78c1-8095-54efa9a7ba70
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Ricardo João Ferreira Simões Doutor Engenharia de Materiais 100 Ficha submetida
Maria João Lopes Guerreiro Félix Doutor Design 100 Ficha submetida
Verónica Paula Lima Ribeiro Doutor Contabilidade 100 Ficha submetida
Nuno Alexandre de Oliveira
Calçada Loureiro Doutor Engenharia de Concepção e

Manufactura Avançada 30 Ficha submetida

Jeremy Hugh Aston Mestre DESIGN 55 Ficha submetida
Sónia Liliana da Silva Vieira Doutor Design 30 Ficha submetida
Paulo David Simões Mestre Design e Marketing 50 Ficha submetida
Pedro Mota Teixeira Doutor Ciências da Comunicação - Audiovisual 100 Ficha submetida
Nuno Duarte Martins Doutor Media Digitais - Design de Comunicação 100 Ficha submetida
   665  

<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 5 75,2

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 5 75,2

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 4 60,2

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas
of the study programme (FTE):

0 0

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/ecd7103f-9bdf-63c0-e452-54efa9454841
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/c7e2a7e1-0931-d2c8-2f2a-54eb46029c64
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/7a9dc66c-ebe3-3eaa-70fd-54ec5f983f05
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/2be2cc3b-394c-de26-2628-54ec5ff8ce17
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/96fc9d24-28af-ec12-1229-54ec5f1a0eec
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/5c61d32e-75b4-8fc1-dc54-54ec5fbdbf89
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/d98b17d3-e0bb-ece4-d2b7-54ec5fc9b717
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/9083fa9c-0694-d81f-87cb-54efa9f690b6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/e8186f94-b59e-78c1-8095-54efa9a7ba70
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6/annexId/ecd7103f-9bdf-63c0-e452-54efa9454841
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4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years: 5 75,2

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 0.5 7,5

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
O Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes do Instituto assenta em princípios de: i) Orientação,
visando a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes; ii) Consideração de cada área disciplinar; 
iii)Consideração dos relatórios produzidos no cumprimento de obrigações do estatuto da carreira e a sua avaliação;
iv) Realização da avaliação pelos órgãos científicos e recurso à colaboração de peritos externos; v) Participação dos
órgãos pedagógicos; e, 
vi) Realização periódica, obrigatoriamente de três em três anos.
A avaliação dos docentes tem por base a: (i) A dimensão pedagógica, que é composta pelos parâmetros:
Atividade de ensino, acompanhamento e orientação de estudantes, resultados dos inquéritos de avaliação pedagógica
realizados aos estudantes, produção de material pedagógico, coordenação e participação em projetos pedagógicos,
inovação e experiência profissional não académica relevante para a atividade de ensino;
(ii) A dimensão técnico-científica que é composta pelos parâmetros: reconhecimento pela comunidade científica,
produção e impacto científico, coordenação e participação em projetos científicos, criação e reforço de meios
laboratoriais ou outras infraestruturas de investigação bem como coordenação, liderança e dinamização da atividade
científica; e, (iii) A dimensão organizacional que é composta pelos parâmetros: cargos em órgãos do Instituto, das
suas escolas ou de outras unidades orgânicas, coordenação e participação em cursos e tarefas temporárias.
A apreciação do desempenho docente recai sobre as suas atividades, materializando-se na avaliação apurada num
processo de autoavaliação e avaliação, neste último caso realizada pelo Conselho Coordenador de Avaliação do IPCA,
composto por 11 professores doutorados, na qualidade de representantes de todas as categorias dos professores.
Fazem parte, ainda, do processo de avaliação do desempenho docente os inquéritos por questionário, de resposta e
preenchimento obrigatório em todos os níveis de ensino, onde são avaliados pelos estudantes as seguintes
dimensões: (i) a Unidade Curricular (Contributo da UC para a formação na área do curso, Clareza nos objetivos
definidos no programa da UC, Adequação dos procedimentos de avaliação, Valorização da participação
dos estudantes nas atividades, Adequação da inclusão da UC no plano de estudos, Suficiência da bibliografia,
Volume de trabalho da UC (horas contacto + horas estudo + horas trabalhos, seminários, etc.); e, (ii) a Atividade
Docente (Adequação das estratégias e metodologias adotadas pelo docente ao programa da UC, Capacidade de
estimular a motivação e interesse nos estudantes, Criação de um clima favorável à aprendizagem, Estimulação da
reflexão crítica dos estudantes, Disponibilização dos sumários desenvolvidos da aula, Cumprimento das regras de
avaliação previamente definidas em programa da UC, Disponibilidade para o acompanhamento dos estudantes, fora
das horas de contacto e Apreciação global do docente).

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Regulation for assessing the performance of teachers of the Institute is based on principles of: (I) Orientation, aimed at
improving the quality of the performance of teachers; (ii) Consideration of each disciplinary area; (iii)consideration of
reports produced in compliance with the obligations of the status of career and its evaluation; (iv)carrying out of
scientific assessment bodies and recourse to the collaboration of external experts; (v) participation of pedagogical
bodies; and, (vi) Conducted periodically, required every three years.
The evaluation of teachers is based on: (I) The pedagogical dimension, which is composed of parameters:
educational activity and student orientation, evaluation of instructional results performed by students, production of
educational material, coordination and participation in educational innovation projects, and non-academic professional
experience relevant to the educational activity; (ii) The technical-scientific dimension that contains the parameters:
recognition by the scientific community, scientific production and impact, coordination and participation in scientific
projects, creation and strengthening of laboratory or other research infrastructure as well as coordination, leadership
and dynamization of scientific activity; and, (iii) The organizational dimension that contains the parameters: positions
in bodies of the Institute, of their schools or other organic units, coordination and participation in courses and
temporary tasks.
Teacher performance appraisal lies about their activities, materializing evaluation established a process of
self-assessment and evaluation, in the latter case held by the Council Assessment Coordinator of IPCA, composed of
11 teachers PhDs, as representatives of all categories of teachers. Also part of the process of teaching performance
assessment surveys by questionnaire response and mandatory at all educational levels, where students are assessed
by the following dimensions: (I) the Curriculum Unit (UC's contribution to the training course, Clarity on the objectives
defined in the program of UC, appropriateness of assessment procedures, enhancement of the participation of
students in the activities, appropriateness of inclusion of UC in the syllabus,
Sufficiency of bibliography, workload of UC (contact hours + hours study + hours work, seminars, etc.); and, (ii)
Teaching activity (appropriateness of strategies and methodologies adopted by teaching the program from UC, ability
to stimulate motivation and interest in the students, creating a climate conducive to learning, stimulation of critical
reflection of students, availability of summaries of the classroom, developed rules previously defined in program
evaluation of UC, availability for the follow-up of students, out of hours contact and overall assessment of the teacher).
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4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.ipca.pt/files/phatfile/DecRet1312RAAD.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Para dar apoio aos vários projetos pedagógicos de 1º e 2º ciclo que a EST tem desenvolvido ao longo dos anos,
garantindo as melhores condições de funcionamento e permitindo uma melhoria da qualidade de ensino ministrado,
estão afetos à EST 8 funcionários em regime de dedicação integral. Para além destes, apoiam o funcionamento da EST
todos os funcionários dos restantes serviços do IPCA, nomeadamente, Serviços Académicos e Serviços de Acção
Social, Biblioteca, Centro de Informática, Gabinete para a Avaliação e Qualidade, Gabinete de Relações Internacionais,
Gabinete de E-learning, Serviços Financeiros e Serviço de Recursos Humanos. Nestes serviços, transversais ao
funcionamento do IPCA, trabalham mais 30 funcionários em dedicação exclusiva.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
To provide support to educational projects for 1st and 2nd cycle that EST has developed over the years, ensuring the
best operating conditions and allowing a better quality of teaching, are assigned to EST 8 employee, working full time.
Apart from these, support the operation of EST all employees of the other services of IPCA, including Academic
Services and Social Services, Library, Computer Center, Evaluation and Quality Office, International Relations Office,
E-learning Office, Financial Services and Human Resources Service. In these services, work more 30 employees in full
time.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos trabalhadores diretamente afetos à EST, 5 têm qualificação superior ao nível da licenciatura e os restantes são
detentores do 12º ano, encontrando-se um deles a frequentar o ensino superior. Relativamente aos restantes serviços,
21 funcionários possuem formação superior (2 mestres e 19 licenciados), dois possuem o ensino básico e os
restantes o ensino secundário. 
O IPCA promove e apoia a formação contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam progredir
nos seus estudos e obter níveis mais elevados de qualificação.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
Workers directly assigned to EST, 5 have higher qualifications and the rest are holding the 12th year, being one of them
attending higher education. For the remaining services to support the operation of EST, 21 employees have higher
education (two have masters’ degree and 19 graduates), two have primary and the other secondary school.
IPCA promotes and supports the training of its employees, creating conditions so that they can progress in their
studies and obtain higher levels of qualification.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é efetuada nos termos do disposto Lei n.º 66-B/2007 de 28 de
Dezembro, que institui o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública.
No início de cada ano civil, são fixados os objetivos para cada funcionário, como resultado da sua monitorização e
sempre por acordo entre o avaliador e o avaliado.
No final do ano, depois de cada funcionário efetuar a sua autoavaliação, o avaliador é responsável por avaliar o grau
de cumprimentos dos objetivos, bem como as competências demonstradas pelos trabalhadores que são por si
avaliados. O resultado da avaliação é comunicado no decurso de uma entrevista, sendo ainda este o momento para se
contratualizar os objetivos do ano civil seguinte.
A harmonização das classificações finais, de forma a garantir que apenas a 25% dos funcionários são atribuídas
menções qualitativas de relevante é da competência do conselho coordenador da avaliação do IPCA.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
Performance evaluation of non-teaching staff is made pursuant to Law no. 66-B/2007 of December 28, establishing the
integrated management and performance evaluation in Public Administration.
At the beginning of each calendar year, the goals are set for each employee, as a result of monitoring, by agreement
between the assessor and the evaluated.
At the end of the year, after each employee has made its self-assessment, the assessor is responsible for assessing
the compliance of the goals of the employees they evaluate.
The evaluation result is reported during an interview, which also defines the objectives for the following year.
The harmonization of final grades, to ensure that only 25% of employees are assigned qualitative terms relevant is the
responsibility of the coordinating council of the evaluation of IPCA.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Com o objetivo de dotar os recursos humanos da instituição com as competências necessárias a acompanhar os
processos de modernização em curso, bem como proceder à requalificação dos trabalhadores para que possam
desempenhar eficazmente novas funções sempre que necessário, tem sido aposta do IPCA permitir a frequência dos
cursos de pós-graduação e formação especializada ao pessoal não docente. 
Complementarmente para os funcionários não docentes que necessitam de formação específica, o IPCA apoia
financeiramente a sua inscrição a título individual em cursos técnicos ministrados por entidades externas à
Instituição.

http://www.ipca.pt/files/phatfile/DecRet1312RAAD.pdf
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4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
In order to provide the human resources of the institution with the necessary skills to monitor the ongoing processes
of modernization and restate the workers so that they can perform new functions effectively when necessary, IPCA
allows the frequency of postgraduate courses and specialized training to non-teaching staff.
In addition, to the non-teaching staff who require specific training, IPCA financially supports the frequency of specific
training courses offered by entities outside the institution.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes

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

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

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

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %
Até 20 anos / Under 20 years 0
20-23 anos / 20-23 years 52.5
24-27 anos / 24-27 years 17.5
28 e mais anos / 28 years and more 30

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

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular do 2º ciclo 26
2º ano curricular do 2º ciclo 14
 40

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

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

2012/13 2013/14 2014/15
N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 14 17 32
N.º colocados / No. enrolled students 11 16 27
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 11 16 27
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0
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5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)

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

Não aplicável.

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

Not applicable.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
O diretor do ciclo de estudos representa a figura central no apoio pedagógico e no aconselhamento dos estudantes
em todo o seu percurso académico. Para além das reuniões periódicas realizadas com os estudantes, o diretor de
curso constitui o principal interlocutor entre os estudantes e a instituição, recebendo e tratando os seus
requerimentos e sugestões para promover a melhoria contínua. O Provedor de Estudante assume um papel importante
no aconselhamento dos estudantes, procurando resolver situações de conflito de forma imparcial, e mesmo
aconselhar os estudantes mediante problemas de diversas naturezas. A elevada proximidade entre os docentes e os
estudantes constitui uma importante característica do ciclo de estudos, facilitando o esclarecimento de dúvidas e a
exposição de ideias. A generalização da plataforma Moodle para todos os estudantes do ciclo de estudos constitui
igualmente uma medida importante.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
The director of the study cycle is the central figure in the educational support and counseling of the students
throughout their academic career. In addition to the regular meetings with the students, the study cycle director is the
main interlocutor between the students and the institution, having to deal and receive their requests and suggestions
in order to promote continuous improvement. The Student Ombudsman assumes a major role in the counseling of
students, seeking to resolve conflict situations impartially and even advise students with problems of various kinds. A
good relation between the academic staff and the students is an important feature of the study cycle, since it helps to
clarify doubts and expose ideas. The generalization of the Moodle platform for all students of the course of study is
also an important measure.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
Além da semana de receção ao caloiro, que constitui um momento importante na integração dos estudantes que
ingressaram no ciclo de estudos pela primeira vez, a reunião geral realizada no início de cada ano letivo, constituem
momentos importantes para a promoção da integração dos estudantes. Os estudantes são igualmente incentivados a
participar de forma ativa nas diversas atividades realizadas no contexto do ciclo de estudo bem como nas atividades
realizadas a nível do Departamento de Design, da Escola Superior de Tecnologia e outras atividades de índole social,
cultural e desportivo, integração dos diversos grupos académicos existentes na instituição.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
Beyond the week of receiving the freshman, which is an important moment in the integration of students who entered
the course of study for the first time, the general meeting at the beginning of each school year, are important moments
for promoting the integration of students. Students are also encouraged to participate actively in the various activities
undertaken in the context of the study cycle and in the activities carried out within the Department of Design, the
School of Technology and other activities of a social, cultural and sports, integration of several academic groups in the
institution.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
O Gabinete para o emprego, empreendedorismo e empresas (G3E) constitui a principal estrutura no apoio ao emprego
e empregabilidade, apoiando a rápida e adequada inserção profissional dos diplomados do lPCA. Entre as várias
medidas e iniciativas destacam-se a promoção de ações de informação e formação sobre o processo de inserção na
vida ativa, nomeadamente, a elaboração do Curriculum Vitae e a preparação para a entrevista profissional, a
articulação entre a oferta e a procura de emprego qualificado, dinamizando a ligação com as empresas e entidades da
região. O G3E acompanha ainda as propostas de projetos de iniciativa empresarial, designadamente a elaboração do
Plano de Negócios e de Marketing e a solicitação de apoios e incentivos as diversas entidades competentes. O
Poliempreende e um exemplo de um projeto inovador no qual o G3E tem acompanhado os estudantes do lPCA a
apresentar as suas ideias e de planos de negócios, incutindo e estimulando o empreendedorismo.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
The Office for employment, entrepreneurship and enterprises (G3E) is the main structure in supporting employment
and employability and supporting the rapid and appropriate employability of IPCA’s graduates. Among the various
measures and initiatives it includes the promotion of information and training actions on the process of the integration
in active life, namely, the preparation of the Curriculum Vitae and the preparation for the job interview, as well as the
articulation between the supply and demand for a qualified job, reviving the link with companies and entities in the
region. The G3E accompanies enterprise project proposals, including the development of a business and a Marketing
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Plan and the request of support and incentives to the various competent bodies. The Poliempreende is an example of
an innovative project in which the G3E has accompanied students of IPCA to present their ideas and business plans,
cultivating and stimulating entrepreneurship.

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

Conforme aprovado por despacho da Vice-Presidente responsável pela Avaliação e Qualidade do lPCA, o diretor da
Escola a que pertence o ciclo de estudos, juntamente com o coordenador do grupo disciplinar, devem discutir e
analisar com cada docente os resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes acerca do processo de
ensino/aprendizagem. Os docentes em relação aos quais os estudantes revelam níveis de satisfação desfavoráveis (e
complementando ainda com outros dados como os resultados obtidos em anos anteriores, e as taxas de aprovação na
UC) devem apresentar um plano de medidas corretivas e ações de melhoria. Este plano pode passar pela revisão das
metodologias de ensino, métodos de avaliação, etc. O diretor da escola reúne ainda com o diretor do curso de forma a
avaliar as perceções dos estudantes e identificar situações onde e necessário introduzir medidas corretivas. Por outro
lado, estes resultados são considerados para efeitos de renovação de contratos do pessoal docente.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
As approved by Decree of the Vice-President responsible for the evaluation of quality in IPCA, the Director of the
school of the study cycle, along with the disciplinary group coordinator discuss and analyze, with each faculty
member, the results of the students' satisfaction surveys regarding the teaching/learning process. The teachers that
have unfavorable satisfaction levels by the students (complementing with other data such as those obtained in
previous years, and the rates of adoption in UC), must submit a plan of corrective actions and improvement actions.
This plan can go through the revision of the teaching methodologies, assessment methods, etc. The Director of the
school together with the course Director to assess students' perceptions and identify situations where it is necessary
to introduce corrective measures. On the other hand, these results are considered for renewal of contracts of academic
staff.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
O IPCA tem vindo a reforçar as suas ações de internacionalização, proporcionando aos seus estudantes e docentes
períodos de estudos noutras IES, nomeadamente através da ação Erasmus e outros programas aos quais o Gabinete
de Relações Internacionais tem concorrido. Após o período de mobilidade a transferência de créditos efetua-se
através da troca, entre os estabelecimentos de origem e de acolhimento, dos boletins de avaliação dos estudantes.
Estes boletins indicam os resultados do estudante antes e após o período de estudos no estrangeiro e mencionam,
para cada módulo seguido pelo estudante, não só os créditos ECTS mas também as notas obtidas de acordo com o
sistema de classificação local e, se possível, as notas obtidas segundo a escala ECTS. A combinação destas notas e
dos ECTS constitui de certo modo um balanço respetivamente qualitativo e quantitativo do trabalho efetuado pelo
estudante. Assim, garante-se o reconhecimento académico dos estudos efetuados em mobilidade.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
IPCA has strengthened its internationalization actions, providing its students and academic staff study periods at other
higher education institutions, particularly through Erasmus and other similar programs which the International
Relations Office has participated in. After the period of mobility the transfer of credits is done through the exchange,
between the home and host institutions, students' evaluation bulletins. These bulletins indicate the student's results
before and after the period of study abroad and mention, for each module followed by the student, not just the ECTS
credits but also the grades obtained in accordance with the local classification system and, if possible, the grades
obtained according to the ECTS scale. The combination of these grades and the ECTS is somehow a qualitative and
quantitative balance respectively of the work performed by the student. Thus, the academic recognition of studies
carried out on mobility is ensured.

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

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

O design industrial é o responsável pela concepção e desenvolvimento de grande parte da nossa cultura material. Ao
longo da nossa vida estamos rodeados de objectos que nos ajudam a cumprir diferentes tipo de tarefas (chave,
puxador, interruptor, lâmpada, candeeiro, cadeira, mesa, talher, prato, copo, garrafa, frigorifico), que nos permitem
desfrutar de momentos de lazer (consolas para jogos de vídeo, chaise long, tabuleiro de xadrez), que nos transportam
para diferentes sítios e espaços (automóveis, bicicletas, aviões, comboios, barcos, patins), objectos a que prestamos
culto (crucifixos, televisão) e objectos que única e exclusivamente existem para nos sentirmos completos ou
realizados (próteses, papel moeda, gadgets).
Se ao design adicionarmos as competências e metodologias tecnológicas de desenvolvimento de produto aliamos o
poder criativo com o poder produtivo. Assim o mestrado em design e desenvolvimento de produto pretender dotar os
formandos de conhecimentos nas mais recentes tecnologias de projecto, fabrico e simulação, estimulando a
criatividade, a inovação e a investigação, utilizando a interdisciplinaridade existente no design industrial.
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A medição do nível de cumprimento dos objectivos é conseguida por meio de:
- Análise da evolução/ manutenção do número de candidaturas ao longo das várias edições;
- Recolhendo opiniões de empregadores e diplomados.
- Reunindo opiniões de professores e alunos (nomeadamente delegados de turma)
- Análise dos resultados de cada UC, quer ao nível da avaliação pedagógica (avaliação par UC/docente), quer ao nível
do aproveitamento.

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

The industrial design is responsible for the invention and development of a large part of our material culture. Along our
lives, we are surrounded by objects that help us perform different types of tasks (keys, handles, switches, lamps,
chairs, tables, tableware, dishes, cups, bottle, refrigerator), which allow us to enjoy moments of entertainment (gaming
consoles, chaise long, chess board), which transport us to different places (automobiles, bicycles, airplanes, trains,
boats, roller skates), objects of high cultural and religious symbolism (crucifixes, televisions), and objects that merely
exist to enable us to feel fulfilled or complete (prosthestics, gadgets).
It is possible to ally design with technology and product development knowledge and methodologies, combining the
creative and productive area.of knowledge.
Therefore this master pretends to train the students in the most recent technologies of project, manufacturing and
simulation, stimulating the creativity, innovation and research, using the interdisciplinary base that exists in the
industrial design. 

The measurement of the level of compliance of the objectives is achieved by means of:
- Analysis of the evolution of the number of applications along the years;
- Gathering opinions from employers and graduates.
- Gathering opinions of teachers and students (including class representatives)
- Analysis of the results of each UC, both in terms of the pedagogic evaluation (UC/faculty pair) and at the level of
academic success.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
A revisão curricular e a atualização científica e de métodos de trabalho é para nós um processo contínuo, e merecedor
de grande atenção. Existem vários mecanismos implementados para este propósito.

Nomeadamente, os docentes recebem anualmente informação sobre a sua Unidade Curricular, incluindo avaliação
pedagógica por parte dos estudantes. Os docentes discutem com o responsável de área científica revisões
curriculares que considerem pertinentes, e depois isto é centralizado no diretor de curso e diretor de departamento.
Estes levam, tipicamente numa base anual, quaisquer propostas referentes ao curso aos orgãos responsáveis,
nomeadamente Conselho Técnico científico e Conselho Pedagógico.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The curricular review as well as the scientific and work methodology updating is for us a continuous process, and
worthy of our highest attention. There are several mechanisms implemented for this purpose. 

Namely, the faculty receive yearly a report on their UCs, including pedagogic evaluation by the students. The faculty
discuss with the responsible of the scientific area any curricular reviews they consider pertinent, and then this is
centralized on the degree director and head of department. Together, they bring, typically on a yearly basis, any
proposals concerning the degree to the involved decision councils, namely the Technic al-scientific Council and the
Pedagogical Council

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Design de Interação e Tecnologias Digitais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Design de Interação e Tecnologias Digitais

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Duarte Martins, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na conclusão da unidade curricular, identificam-se os seguintes objetivos de aprendizagem:
– Representar, interpretar, planificar e gerir projetos relacionados com a comunicação e interação.
– Conhecer e utilizar as ferramentas adequadas à construção da comunicação gráfica, no que concerne à
elaboração de projetos de comunicação do produto em múltiplas plataformas.
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– Desenvolver a capacidade de explorar novos paradigmas, em inovação e criatividade gráfica e de interação.
– Adquirir novas referências, no contexto do design de interação e tecnologias digitais, que possibilitem o
desenvolvimento das capacidades analíticas e críticas;
– Estimular a criatividade e a investigação avançada no âmbito da comunicação de produto interativo, de suporte
as atividades quotidianas de utilizadores.
– Interpretar argumentações e retóricas associadas ao conceito «design» e favorecer fatores metodológicos e
estéticos como modo de raciocínio e de estimulação da imaginação criativa no projeto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the conclusion of the curricular unit, there are identified the following outcomes:
– To represent, interpret, plan and manage projects related to communication and interaction.
– To knowledge and use tools appropriatly to the construction of graphical communication, drafting the
communication product on multiple platforms.
– To develop the ability to explore new paradigms in communicaion innovation and creativity;
– To acquire new references in the context of interaction design and digital technologies, that promote the
development of analytical and critical skills;
– To encourage creativity and advanced research in interactive product communication, in support to daily user
activities.
– To interpretate arguments and rhetoric related to 'design' and encourage methodological and aesthetic factors

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.ª parte: Processo de investigação e desenvolvimento de comunicação de produto
Noções básicas de comunicação visual – princípios organizativos e de e perceção do espaço.
Noções básicas de iconografia e identidade visual.
Linguagem gráfica.
Relação design, publicidade e marketing do produto.
Embalagem – ’packaging design’.
Perceção do consumidor (público alvo).
Função social do design.
Apresentação do produto (divulgação, meios e suportes de comunicação).

2.ª parte: Comunicação gráfica em media digitais
Novo paradigma de comunicação visual – a adaptabilidade do suporte.
Linguagem gráfica digital.
Relação design gráfico e ‘responsive design’.
Papel do designer (criativo) e constrangimentos ao trabalho criativo.
Análise de media e suas potencialidades para a comunicação do produto e interação com público.
Apresentação do produto (divulgação, meios e suportes de comunicação).

6.2.1.5. Syllabus:
Part I: Product communication research and development process
Basics of visual communication – organizational principles and perception of space.
Basics of iconography and visual identity.
Graphic language.
Relation between design, advertising and product marketing.
Packaging design.
Consumer Perception (audience).
The social mission of design.
Product presentation (dissemination and communication media).

Part II: Graphic communication in digital media
New paradigm of visual communication – the adaptability of the media.
Digital graphic language.
Graphic design and 'responsive design'.
The designer (creative agent) and constraints on the creative work.
Analysis of media and its potential for product communication and interaction with the public.
Product presentation (dissemination and communication media).

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

Os conteúdos programáticos visam a preparação global dos alunos para a construção e análise da comunicação
de produto. A proposta em dois módulos evolutivos dirige-os no sentido de apuramento técnico e concetual, quer
com os materiais e ferramentas quer no desenvolvimento de competências próprias necessárias para esta área
específica do design de comunicação, interação e tecnologias digitais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus aims at the overall preparation of students for the construction and analysis of product representation
and communication. The syllabus in two evolutionary modules directs them towards technical and conceptual
clearance, with the materials and tools and also in the development of the necessary skills needed to this specific
area of communication design, interaction and digital technologies.



06/12/2019 ACEF/1415/0902202 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9bef9614-f303-e596-1681-54bd253e47e5&formId=ee4b95a1-c685-26cc-a6f6… 23/58

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretende-se que o aluno tome conhecimento dos conteúdos através de duas estratégias fundamentais:
pela resolução de questões de projeto vinculadas aos exercícios e por exposição teórica e prática dos conteúdos
do programa, que se pretende como momentos de debate em grupo.
A avaliação é contínua e sistemática, sendo pontuada por dois momentos de avaliação em conjunto com a
avaliação contínua, com os quais se pretende desenhar um percurso formativo que atinja, de um modo gradual, os
objetivos propostos.
A avaliação é contínua e sistemática. A avaliação é pontuada por dois momentos de avaliação e pelo resultado da
avaliação contínua, resultando da conjugação das componentes:

(Proposta 1 x 45%) + (Proposta 2 x 45%) + (Avaliação Contínua x 10%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is intended that the students become aware of the syllabus through two key strategies: by the resolution of
design issues related to the assignments and by lecturing of theoretical and practical content of the syllabus, which
is aimed to be moments of group discussion.
The evaluation is continuous and systematic, being punctuated by two points plus the continuous evaluation, with
which a a training path is drew reaching, in a gradual manner, the proposed outcomes.
The evaluation is continuous and systematic. The evaluation is punctuated by two assignments and the result of
continuous evaluation, resulting from the following combination:

(Assignment 1 x 45%) + (Assignment 2 x 45%) + (Continous Evaluation x 10%)

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

A metodologia de ensino utilizada procura conduzir os alunos através das diferentes fases criativas para a
comunicação de produto pelo design de interação e tecnologias digitais e efetivar, através de sessões teóricas
expositivas e do desenvolvimento de exercícios práticos, o ensino-aprendizagem previsto para a unidade
curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology aims at leading students through the different creative phases for the process of product
communication through interaction design and digital technologies, and effectivate, through theoretical sessions
and the development of practical exercises, the learning process due to the curricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANDERSON, Chris. A Cauda Longa: Por que é que o futuro dos negócios é vender menos de mais produtos. 2ªed.
Lisboa: Actual Editora, 2007.
BRINGHURST, Robert. The Elements of Typographic Style. Vancouver: Hartley & Marks, 2002.
CHAVES, Norberto. La Imagen Corporativa – Teoria y Metodologia de la Identificación Institucional. Barcelona:
Ed. G.Gili, 1994.
DONDIS, D.A.. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Ediciones G. Gili, 2002.
ESKILSON, Stephen J. Graphic Design: A New History. London: Laurence King Publishing, 2007.
FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Ediciones G. Gili, 2002.

Mapa X - Modelação 3D Avançada

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelação 3D Avançada

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Mota Teixeira, 40 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
– Proporcionar saberes inerentes aos princípios e técnicas fundamentais da modelação e animação em ambiente 3D.
– Conhecer e saber aplicar, sequencialmente, os principais métodos e ferramentas da modelação e animação digitais
3D.
– Dominar processos de importação e exportação de ficheiros, que permitem a interligação entre aplicações de
softwares e tecnologias.
– Conhecer as diferentes áreas de aplicação da tecnologia de modelação e animação digitais e saber utilizar os
procedimentos adequados ao output final.
– Aplicar técnicas de animação a objetos, cenários, personagens, câmaras, iluminação e materiais, recorrendo aos
princípios fundamentais da animação.
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– Desenvolver competências em planeamento de projetos de animação tridimensional.
– Desenvolver competências em modelação poligonal.
– Transitar uma forma/objeto de 2D para 3D.
– Editar e aplicar materiais e texturas a objetos, personagens ou cenários modelados.
– Ser capazes de desenvolver modelos 3D detalhados e complexos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
– Provide knowledge regarding the fundamental techniques of modelling and 3D animation.
– Know how to sequentially apply the key methods and the tools of 3D modelling and animation.
– Know the processes of importing and exporting files, that allow the interconnection between different softwares.
– To be familiar with the various areas of application of modeling technology and digital animation and learn to use
appropriate procedures to the final output.
– Apply animation techniques to objects, scenarios, characters, cameras, lighting and materials, using basic principles
ofanimation.
– Develop competencies in 3D animation project planning.
– Develop competencies in polygonal modeling.
– Know how to move a form/object from 2D to 3D.
– Edit and apply materials and textures to objects, characters or modeled scenarios.
– To be able to develop detailed and complex 3D models.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos básicos:
Tipos de formatos de dados de CAD
Noções básicas sobre Modelação
Primitivas paramétricas
Modelação com Poly Mesh e Editable Mesh
Shapes
Compound Objects
Criação de objectos 3D
Selecção de objectos e transformações
Modificação de objectos e modificadores
Formas, malhas, superfícies e polígonos
Objectos compostos

1º Parte do projeto:
Realização da modelação de um modelo tridimensional
Noções básicas sobre Renderização
Materiais
Caracterização dos materiais no 3Dstudio Max
Propriedades Simples
Materiais Texturados
UVW maps

2º Parte do projeto:
Realização da renderização de um modelo tridimensional
Noções básicas sobre Animação tridimensional
Luzes e iluminação
Conceitos sobre Iluminação
Câmaras e estados de cenas
Propriedades das Câmaras
Efeitos de ambiente e visuais
Criação de cenários com iluminação e câmaras
Animação paramétrica
Trajetórias

3º Parte do projeto:
Realização da modelação de um modelo tridimensional

4º Parte do projeto:
Apresentação final

6.2.1.5. Syllabus:
Basic concepts:
Types of CAD data formats
Basics about modeling
parametric primitives
Modeling with Mesh and Editable Poly Mesh
Shapes
Compound Objects
Creating 3D objects
Selection of objects and transformations
Modifier objects and modifiers



06/12/2019 ACEF/1415/0902202 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9bef9614-f303-e596-1681-54bd253e47e5&formId=ee4b95a1-c685-26cc-a6f6… 25/58

Shapes, meshes, surfaces and polygons
Objects compounds

1st Part of the project:
Realization of forming a three-dimensional model
Basics about Rendering materials
Characterization of the materials in 3DStudio Max
Simple Properties
textured materials
UVW maps

2nd Part of the project:
Realization of rendering a three-dimensional model
Basics about three-dimensional Animation
Lights and lighting
Lighting Concepts
Cameras and states scenes
Properties of Cameras
Environmental effects and visual
Creating scenes with lighting and cameras
Animation parametric trajectories

3rd Part of the project:
Realization of forming a three-dimensional model

4th Part of the project:
Final presentation

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

A metodologia inclui aulas teóricas e exercícios práticos de aplicação e desenvolvimento das competências
adquiridas, dinamizados pelo professor responsável da unidade curricular.
A aplicação direta dos conhecimentos adquiridos no projeto desenvolvido será uma mais-valia no sentido de
análise e aproximação das solicitações reais de um projeto. A organização das mesmas permite ao aluno
interiorizar os conceitos e as ferramentas a fim de poder aplicar as técnicas de modelação, renderização e animação
de modelos criados virtualmente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The methodology includes lectures and practical exercises of application and development of the acquired skills,
stimulated by the teacher responsible for the curricular unit. The direct application of acquired knowledge in the
developed project will be an asset in the analysis and meeting to the requests of an actual project. These organization
allows students to internalize the concepts and tools, in order to implement modelling, rendering and animation
techniques of virtually created models.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular serão aplicados métodos expositivos e participativos. Execução de exercícios e projetos
programados com modos, tempos e técnicas variadas. Acompanhamento individual dos trabalhos desenvolvidos
em aulas e discussão dos mesmos de forma a melhorar as técnicas e resultados finais. A presença, os níveis de
participação e a elaboração dos projetos serão os principais componentes de avaliação. A avaliação dos
conhecimentos e das competências adquiridas pelo aluno deve ser representativa dos conteúdos da unidade
curricular, devendo, no seu conjunto, abranger a globalidade dos objetivos definidos.
O aluno será avaliado individualmente relativamente ao trabalho que produz em cada fase do projeto. O seu
desempenho durante as aulas também será contabilizado. A avaliação é contínua, com base na ponderação
percentual:
– Modelação (30%)
– Renderização (30%)
– Animação (25%)
– Apresentação (15%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course will apply expository and participatory methods. Performing exercises and projects programmed with
modes, times and different techniques. Monitoring of individual work performed in class and discussion of these in
order to improve techniques and outcomes. The attendence in class, the participation levels and the development of
the projects will be the main components of evaluation. The assessment of knowledge and skills acquired by the
student must
be representative of the contents of the course and should, as a whole, cover of the global defined objectives.
The student will be individually assessed for the work they produce in each phase of the project. Your performance
in class will also be counted. Assessment is continuous, based on weight percentage:
– Modeling (30%)
– Rendering (30%)
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– Animation (25%)
– Presentation (15%)

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

A metodologia adotada visa garantir a aquisição de competências que permitam sintetizar e aplicar os
conhecimentos adquiridos e capacitar para uma boa aprendizagem ao longo da unidade curricular. De acordo com
os objetivos o trabalho a desenvolver, tanto em sala de aula como em casa, prevê a realização de análise reflexiva
de estudos de caso concretos.
Ensino Teórico-Prático com ênfase na aquisição de competências de um saber-fazer nas diferentes áreas do
conhecimento, articulada com a transmissão de conceitos fundamentais; análise de componentes dos projetos
realizados.
Orientação tutorial, através de sessões de orientação pessoal para conduzir o processo de aprendizagem e
facilitar o trabalho autónomo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology is designed to ensure the acquisition of skills that allow to synthesize and to apply acquired
knowledge in the curricular unit. In accordance with the objectives of the work to be developed, both in the classroom
and at
home, it predicts the reflection and analysis of concrete case studies. 
Theoretical and Practical with emphasis on skill acquisition of know-how in different fields of knowledge, combined
with the transmission of key terms; component analysis of projects.
Tutorial guidance, through personal guidance sessions in order to drive the learning process and facilitate
autonomous work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Autodesk – 3DS Max Design Tutorials, Autodesk (freely available online).
Autodesk – 3DS Max Knowledge base, Autodesk Knowledge Network (freely available online).

Mapa X - Metodologias Avançadas de Desenvolvimento de Produto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias Avançadas de Desenvolvimento de Produto

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sónia Liliana da Silva Vieira, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O desenvolvimento de produto consiste numa metodologia estruturada com objetivo de transformar necessidades de
clientes em produtos vencedores. No final, o aluno saberá:
– Identificar necessidades de clientes, traduzindo-as em especificações realistas;
– Perceber toda a envolvente do produto, desde os primeiros esboços concetuais até à produção e comercialização,
passando pela análise financeira do produto e do negócio;
– Projetar um produto em equipa, inovando e criando com base em necessidades de mercado;
– Implementar uma metodologia estruturada, reduzindo o tempo gasto da ideia à comercialização;
– Analisar o risco inerente ao lançamento de um produto; 
– Comunicar com os intervenientes no processo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Product Development consists of a structured methodology with the objective of turning customer needs into
successful products. At the end of this course, the student will be able to:
– Identify customer needs and translate them into product specifications; 
– Understand the product as a whole, from the first design sketches to the final production stages and
commercialization; 
– Design a product inside a team, innovating and creating based on market needs; 
– Implement a structured methodology, reducing uncertainty, risk and tine spent from idea to market launch; 
– Make a development plan with milestones and resource allocation for the different product development phases,
establishing targets and partial objectives; 
– Communicate with all the stakeholders, under-standing clearly their role and the role of others.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução. Diferentes tipos de produtos. Conceito de produtos tangíveis e intangíveis.
Inovação e competitividade. Criatividade no desenvolvimento de produto (DP).
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O processo de DP e a sua organização. Processo de DP para produtos “genéricos”. 
Identificação das necessidades do utilizador. Métodos de identificação das necessidades. Sistemas de hierarquização.
Especificações do produto. Conversão das necessidades em especificações. Especificações “alvo”.
Identificação das especificações de produtos concorrentes. Estabelecimento das especificações “finais”.
Geração de “conceitos”. Metodologia com as fases: clarificação do problema, procura externa e interna. Métodos de
ajuda à decisão.
Seleção de “conceitos”. Métodos quantitativos e qualitativos de seleção.
Teste aos “conceitos”. Definição dos objectivos do teste. Processos de identificação do formato e população alvo.
Métodos de comunicação do conceito.
Arquitectura do produto. Prototipagem
Design for Manufacturing and Assembly.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction. Different types of products. Tangible and intangible products.
Innovation and creativity in product development (PD).
PD process and organization. The PD process for generic products.
Identifying customer needs. Methods of identifying customer needs. Hierarchization of needs.
Product specifications. The process of converting needs into specifications. Establishing target specifications.
Identifying specifications from competing products. Establishing final specifications.
Concept generation. Development of method based on the following phases: clarifying the problem, external
search, internal search. Decision analysis.
Concept selection. Qualitative and quantitative methods to select concepts.
Concept testing. Defining the test objectives. Identifying the test format and the target public. Methods to communicate
the concept.
Product architecture. Prototyping.
Design for Manufacturing and Assembly.

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

Os conteúdos programáticos estão centrados numa metodologia estruturada e genérica de desenvolvimento de
produtos, como tal, os objetivos prescritos são amplamente discutidos, trabalhados e analisados ao longo do
programa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are centered in a structured generic methodology of product development, as such, the prescribed
objectives are widely discussed, investigated and analyzed throughout the syllabus.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na unidade curricular será desenvolvido vários trabalhos com uma apresentação final, em grupos de 2 alunos.
Os trabalhos serão sobre um tema apresentado pelo docente no início do semestre e versarão o desenvolvimento
de um produto de uso corrente. Serão entregues três relatórios intermédios (T1, T2 e T3) durante o período de
aulas, um relatório final (RF) englobando toda a matéria e será feita uma apresentação final (AF). Os relatórios
focarão partes específicas do processo de desenvolvimento de produtos aplicado ao produto que cada grupo de
alunos deve desenvolver.
classificação final será a média aritmética das notas obtidas em todos os relatórios e apresentação final, ou seja,
a nota final NF será dada por:
NF = (T1 + T2 + T3 + AF + RF) / 5
A assiduidade dos alunos será tida em conta, com um bónus na nota final NF de, no máximo, 0.5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this unit will be developed several works with a final presentation, in groups of 2 students. The work
will be on a theme introduced by the teacher at the beginning of the semester and will be centered on a product
development process. It will be delivered three reports (T1, T2 and T3) during the period, a final report (RF)
encompassing all the project and will be made a final presentation (AF). The reports will address specific parts of
the product development process applied to the product that each group of students should develop.
The final grade will be the average of all the grades from the reports delivered during the semester. The final grade
FG will be calculated as follows:
FG = (T1 + T2 + T3 + FP + FR) / 5
Attendance to classes will be taken into account in the form of a maximum bonus of 0.5 added to the final grade.

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

A metodologia de aprendizagem está eminentemente ligada ao desenvolvimento de um projeto/produto, como
tal, os objetivos prescritos são amplamente discutidos, trabalhados e analisados em contexto de aula.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning methodology is mainly linked to the development of a project/product, as such, the prescribed
objectives are widely discussed, investigated and analyzed in class-context.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, Product Design & Development. McGraw-Hill 2008, 4th Ed. ISBN 9780071259477
Kevin Otto, Kristin Wood, Product Design. Prentice-Hall, 2001. ISBN 0130212717
- J. Cagan & C. Vogel, Creating Breakthrough Products. Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-969694-6
Tom Kelley, The Art of Innovation. Currency Doubleday, 2001. ISBN 0-385-49984-1
- Product development : a structured approach to consumer product development, design, and manufacture / Anil
Mital... [et al.]. - Amsterdam, etc.: Elsevier, 2008
- Engineering design methods : strategies for product design / Nigel Cross. - 4th. ed.. - Chichester: John Wiley & Sons,
2008
-Becoming a product designer : a guide to careers in design / Bruce Hannah. - New Jersey: Wiley, 2003
- Product design : a practical guide to systematic methods of new product development / Mike Baxter. - New York [etc]:
CRC, 1995
- Total design : integrated methods for successful product engineering / Stuart Pugh. - Harlow: Prentice Hall, 1991

Mapa X - Resistência dos Materiais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Resistência dos Materiais

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Oliveira Calçada Loureiro, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá saber analisar as solicitações aplicadas a um determinado objeto por forma a calcular as forças
resultantes aplicadas nas diferentes secções resistentes por forma a conseguir dimensioná-las. Deverá também saber
escolher o melhor material para aplicação em causa, tendo em conta os processos de fabrico disponíveis e as
solicitações a que vai estar sujeito.
Identicam-se os seguintes objetivos:
1. Conhecer as diferentes classes de materiais e suas propriedades genéricas. Para cada classe estudar os materiais
mais relevantes, propriedades específicas e aplicações. Conhecer os diversos processos de fabrico, típicos para cada
classe de materiais;
2. Fazer a selecção optimizada de materiais;
3. Determinar as tensões e deformações resultantes de solicitações simples de tracção/compressão, torção e flexão;
Dimensionar secções resistentes e ligações mecânicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students shall be able to analyze the applied loading in order to obtain the resulting forces applied at each
crosssection
of the object trying to dimension them. Students also shall conduct a material selection, accounting for the
different manufacturing processes that are available and the supporting loads.
The following outcomes are identified:
1. To know the different material classes and its generic properties. For each material class, study the most important
materials, specific properties and applications. Understand the different manufacturing processes for each material
class;
2. To Select the optimal materials;
3. Determine stresses and displacements, resulting from simple traction/compression, torsion, flection loading; To
dimension and design resisting cross-sections and joints.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos Materiais
Revisões e Ensaios Mecânicos
Classes de Materiais
Mecânica dos materiais I – Introdução à mecânica dos materiais: Tensão. Círculo de Mohr. Estado biaxial de
tensão. Critério de Tresca. Coeficiente de Segurança.
Processos de Fabrico
Mecânica dos materiais II – Concentração de tensões; Deformações. Ligações: soldadura por pontos; ligações
rebitadas; soldadura de canto; ligações aparafusadas; ligações coladas; encaixes rápidos.
Mecânica dos materiais III – Flexão. Vigas simplesmente carregadas. Esforço cortante (V) e momento flector (M).
Relação entre M e V. Tensões de flexão. Tensão de corte resultante de esforço cortante V.
Mecânica dos materiais IV – Torção. Instabilidade elástica: encurvadura da peça linear. Regras para
dimensionamento mecânico.

6.2.1.5. Syllabus:
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Introduction to Materials
Revisions and Mechanical testing
Material Classes
Material Mechanics I – Introduction to Material mechanics : Stress. Mohr’s Circle. Biaxial stress. Tresca criterion.
Factor of safety (FoS).
Manufacturing process
Material Mechanics II – Stress concentration; Displacements. Joints: Spot Welding; Rivets; Welding; Fasteners;
Adhesive bonding; Snap-fit.
Material Mechanics III – Flexure. Transverse stress (V) and Flexural moment (M). M and V relationship. Flexural
stresses. Shear stresses resulting from transverse stress V.
Material mechanics IV – Torsion. Elastic instability: buckling. Mechanical design dimension rules.

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

As aulas teórico-práticas permitem a exposição da matéria e a aplicação em exercícios práticos de seguida.
A caracterização dos materiais é abordada com os primeiros conceitos de ensaios mecânicos, sendo complementada
com a classificação dos materiais.
As sessões que abordam a Mecânica dos Materiais permitem calcular as tensões, torções e encurvadura a que as
estruturas estão sujeitas.
A seleção dos materiais é abordada para permitir a escolha daquele que melhor se adequa ao fim da estrutura e ao
mesmo tempo resiste aos esforços aplicados. Para completar esta seleção é importante perceber também os
processos de fabrico disponíveis e adequados, tendo em conta também as tensões residuais que os caracterizam,
bem como os processos de uniões mecânicas existentes.
O domínio do conjunto dos temas abordados garante um conjunto de ferramentas que possibilita um
dimensionamento aproximado da estrutura em causa em termos de secções resistentes, materiais escolhidos e
processos de fabrico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Theoretical and practical classes allow exposing the contents and the practical application comes with the exercises
done and proposed as homework.
The characterization of materials is dealt with early concepts of mechanical tests, complemented with the classification
of materials.
The sessions that address the Materials Mechanics teaches to calculate the stresses, torsion and buckling subjected
to structures by the applied loads.
The selection of materials is discussed to allow the choice of the one that best suits the purpose of the structure and at
the same time resistance to the efforts applied. To complete this selection is also important to understand the
manufacturing processes available and appropriate, taking into account also the residual stresses that characterize
them, as well as the mechanical processes of joining.
The topics give a toolset that allows for approximate sizing of the structure in question in terms of sections, chosen
materials and manufacturing processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas.
A avaliação será contínua, observando os seguintes pontos:
5% - assiduidade
2.5% - exercícios de acompanhamento
20% - trabalho I (mecânica dos materiais)
22.5% - trabalho II (materiais e processos)
25% - mini-teste A (mecânica dos materiais)
25% - mini-teste B (materiais e processos)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and exercises classes.
Evaluation will take into account:
5% - assiduity;
2.5% - classes exercises;
20% - Job Assignment I (Material Mechanics)
22.5% - Job Assignment II (Materials and Production)
25% - mini-test A (Material Mechanics)
25% - mini-test B (Materials and Production)

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

As aulas teórico-práticas permitem a exposição da matéria e a aplicação em exercício práticos de seguida.
A caracterização dos materiais é abordada com os primeiros conceitos de ensaios mecânicos, sendo complementada
com a classificação dos materiais.
As quatro sessões que abordam a Mecânica dos Materiais permitem calcular as tensões, torções e encurvadura a que
as estruturas estão sujeitas pelos esforços impostos.
A seleção dos materiais é abordada com o intuito de permitir a escolha daquele que melhor se adequa ao fim da
estrutura e ao mesmo tempo resiste aos esforços aplicados. Para completar esta seleção é importante perceber
também os processos de fabrico disponíveis e adequados, tendo em conta também as tensões residuais que os
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caracterizam, bem como os processos de uniões mecânicas existentes.
O domínio do conjunto dos temas abordados garante um conjunto de ferramentas que possibilita um
dimensionamento aproximado da estrutura em causa em termos de secções resistentes, materiais escolhidos e
processos de fabrico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical and practical classes allow exposing the contents and the practical application comes with the exercises
done and proposed as homework.
The characterization of materials is dealt with early concepts of mechanical tests, complemented with the classification
of materials.
The four sessions that address the Materials Mechanics teaches to calculate the stresses, torsion and buckling
subjected to structures by the applied loads.
The selection of materials is discussed in order to allow the choice of the one that best suits the purpose of the
structure and at the same time resistance to the efforts applied. To complete this selection is also important to
understand the manufacturing processes available and appropriate, taking into account also the residual stresses that
characterize them, as well as the mechanical processes of joining.
The domain of all the topics, gives a toolset that allows for approximate sizing of the structure in question in terms of
sections, chosen materials and manufacturing processes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
M. F. Ashby and Kara Johnsons, “Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in
Product Design”, 2009, BUTTERWORTHHEINEMANN, ISBN: 9781856174978;
Lucas F.M. da Silva, J.F. Silva Gomes, “Introdução à Resistência dos Materiais”, 2010, PUBLINDÚSTRIA, ISBN:
9789728953553;

Mapa X - Teoria e História do Design Industrial

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria e História do Design Industrial

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Lopes Guerreiro Félix, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se o entendimento dos valores fundamentais do Design, tal como se definem a partir da Revolução
Industrial. Este marco histórico, clássico na história do design, é adotado enquanto momento de génese do Design
Industrial, sendo que esse é o momento em que o projeto se formaliza e autonomiza da produção. 
Inicia-se também a construção de uma abordagem crítica à relação forma-função em objetos utilitários, de uso
quotidiano. Emergem claramente os valores estruturantes do design. 
Partindo de algumas considerações base acerca do design e de episódios da sua história, o programa prevê o estudo
dos momentos charneira e das propostas mais significativas da História do Design, entre a Revolução Industrial e a
contemporaneidade, contextualizando cada momento no seu contexto social, cultural, político e económico.
Proporcionar-se-ão perspetivas históricas sobre a emergência do ato de projeto e da cultura de design, reconhecendo-
se a relação entre a teoria e prática do design.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit aims at introducing to the fundamental values of Design as defined since the Industrial Revolution.
Considered as the birth of the Industrial Design discipline, this historic moment marks the beginning of a critical
approach to the relationship between design and production logics, and between the concepts of form and function in
utilitarian objects of everyday use. 
The program covers subjects such as 19th century, The first half of the 20th century, The second half of the 20th
century, Postmodern Design and Contemporary Culture.
Starting from introductory considerations about the nature and fundaments of the discipline, the course program
overviews a set of key moments and protagonists in the history of Industrial Design framing them in their social,
cultural, political and economic contexts, from the Industrial Revolution to the present. This analysis aims to promote
the articulation of sustained and critical discourses about the theory and practice of industrial design.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A_Fundamentos do Design
Teoria e cultura do design: contextualização de domínios do design 
Autores, ideias e debates na teoria do design contemporâneo
B_Noção de design
Processo e produto
Fatores Humanos
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C_História do Design Industrial 
I_O século XIX
Consequências da Revolução Industrial sobre a produção e conceção de objetos
II_A primeira metade do século XX
As experiências de vanguarda e a consolidação do discurso racionalista
O movimento Moderno
III_ A segunda metade do século XX
Continuidade e superação do modernismo
Metodologias de Design
IV_ Design e Cultura Contemporânea.
Tendências plurais no final do século XX
V_ O design português: das origens à institucionalização na década de 1970.

6.2.1.5. Syllabus:
A_ Fundaments of Design
Theory and design culture: contextualization in the fields of design
B_Design
Process and Product
Human Factors
C_Theory and History of Industrial Design
I_Nineteenth century 
Consequences of Industrial Revolution on the production and object design
II_The first half of the twentieth century
The avant-gard experiments and the consolidation of rationalist discourse
The Modern Movement
III_The second half of the twentieth century
Continuity and overcoming of modernism
IVDesign and Contemporary Culture. 
Trends plural at the end of the twentieth century 
V_Portuguese design: the origins of institutionalization in the 1970s.

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

Proporcionar-se-ão perspetivas históricas sobre a emergência do ato de projeto e da cultura de design, reconhecendo-
se a relação entre a teoria e prática do design. Os alunos passarão a dominar as referências críticas e históricas que
lhes permitam problematizar a história da produção industrial, e a sua contextualização ao longo do século XX.
Deste modo será possível desenvolver uma visão geral sobre a História do Design Industrial, relacionando contextos,
ideologias, argumentos e resultados, permitindo a articulação de um discurso crítico e sustentado sobre a prática e
cultura do design.
A_Fundamentos do Design
B_Noção de design - Processo e produto
C_História do Design Industrial
I_O século XIX
II_A primeira metade do século XX
III_ A segunda metade do século XX
IV_ Design e Cultura Contemporânea.
V_ O design português: das origens à institucionalização na década de 1970.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus will provide historical perspectives on the emergence of project and design culture, recognizing the
relationship between theory and practice. Students will master critical and historical references, that will allow them to
discuss the history of industrial production throughout the twentieth century.
This will develop an overview of the History of Industrial Design, relating contexts, ideologies, arguments and results,
allowing the articulation of a critical and sustained discourse on the practice and culture of design.

A_ Fundaments of Design
B_Design - Process and Product
C_Theory and History of Industrial Design
I_Nineteenth century Consequences of Industrial Revolution on the production and object
design
II_The first half of the twentieth century
III_ The second half of the twentieth century
IV_ Design and Contemporary Culture. Trends plural at the end of the twentieth century
V_ The Portuguese design: the origins of institutionalization in the 1970s.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O fundamento da disciplina de Teoria e História do Design é a de contribuir para o saber científico do design que
permita contextualizar adequadamente a prática projetual.
Privilegiar-se-á a projeção de imagens na exposição teórica dos conteúdos, e as aulas devem ser orientadas para o
debate aberto e para a participação crítica dos alunos, com a consequente recolha de conclusões. Far-se-á análise de
projetos práticos e leitura de textos-chave com o acompanhamento do docente que fará a orientação de pesquisas
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bibliográficas, de formulação de perguntas, de análise do problema numa orientação individual do desenvolvimento de
trabalho de investigação.
O trabalho será desenvolvido ao longo do semestre, com acompanhamento do professor. As datas de entrega das
duas fases do trabalho serão definidas com os alunos. Depois de devidamente agendadas, não serão alteradas.
Assiduidade (5%)
Participação (10%)
Apresentação pública (35%)
Trabalho Final (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will contribute to scientific knowledge of the design that enables project-contextualize the practice
properly. 
The projection of images on the theoretical exposition of the content, and classes should be oriented for open
debate and the critical participation of students, with the consequent collection of conclusions. It will be analyzing
practical projects and reading of key texts with guidance for library research, for formulation of questions, problem
analysis, individual coaching and development of research work.
The work will be developed throughout the semester, with accompanying of teacher. Delivery dates of the two phases
of work will be defined with the students. Once properly scheduled, will not be changed.
Attendance (5%)
Participation (10%)
Public presentation (35%)
Final Paper (50%)

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

A disciplina de Teoria e História do Design Industrial visa fornecer aos alunos referências a partir das quais seja
possível, fundamentadamente, analisar as interelações entre o desenvolvimento social, cultural e tecnológico e as
teorias e práticas do projeto ao longo do século XX.
O aprofundamento e a consolidação da teoria far-se-á através da avaliação de “objetos” (artesanais, industriais,
intervenções no ambiente, etc.), alargando, por um lado o conceito de (implantação histórica, ligação aos processos
económicos e socioculturais, implicações ambientais) e, por outro lado, desenvolvendo a capacidade de análise
crítica, os métodos de investigação e de tratamento de dados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course on Theory and History of Industrial Design analyses the relations between the social, cultural and
technological theories and practices of design throughout the twentieth century.
The consolidation of the theory will be doing through the assessment of "objects" (craft, industrial, environmental
interventions, etc..) extending, on the one hand, the concept of Design (historic deployment, connection and socio-
economic
processes , environmental implications) and, on the other hand, developing the capacity for critical analysis, research
methods and data processing.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- BURDEK, B.E. Disenõ. Historia, Teoria y Prática del Disenõ Industrial, Barcelona, Ed. G.Gilli, 1994.
- MALDONADO, T. Design Industrial, Edições 70, Lisboa, 1999 
- MARCUS, G. H. What is Design Today?, Harry Abrams, New York, 2002 
- MARCUS, H. G. Functionalist Design- An ongoing history, Ed. Prestel, New York, 1999 
- MONTANER, J. As Formas do Século XX, Editorial G.Gili, Barcelona, 2002
- Ana Lídia Pinto, Fernanda Meireles e Manuela Cernadas Cambotas; História da arte ocidental e portuguesa, das
origens ao final do século XX - 2ª ed. rev. e act.. - Porto: Porto Editora, 2006
- Peter Dormer; Os significados do design moderno : a caminho do século XXI trad. Pedro Afonso Dias; designer Paula
Gris Grais. - Lisboa: Centro Português de Design, cop. 1995

Mapa X - Seminários em Design e Desenvolvimento de Produto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários em Design e Desenvolvimento de Produto

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo João Ferreira Simões, 20 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina pretende transmitir aos estudantes conhecimentos em diversas temáticas ligadas ao design e
desenvolvimento de produto que não são abordadas nas unidades curriculares do plano curricular.
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Visão abrangente do design e desenvolvimento de produto, nas múltiplas vertentes que este incorpora.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims at passing information to the students on several topics within the scope of product design and
development which are not covered in the curricular units of the degree.
A broad vision of product design and development, in the multiple aspects that it covers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Seminários em múltiplos tópicos ligados ao Design ou a outras disciplinas relevantes por peritos convidados.

6.2.1.5. Syllabus:
Lectures in multiple topics within product design and development, by invited speakers.

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

Os diversos seminários em tópicos diferentes vão dar aos estudantes a visão global que se pretende que adquiram.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The different lectures in different topics will provide the students with the broad vision that is intended.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia seguida é a lecionação de seminários em temas específicos. No final os alunos elaborarão um trabalho
que lhes permita colocar em prática a informação recebida.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The applied methodology is the delivery of lectures in very specific topics. In the end of the curricular unit, the
students will produce an assignment that allows them to materialize the information they received during the curricular
unit.

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

Esta metodologia de aprendizagem é a mais apropriada para cobrir um conjunto muito diverso de temáticas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This methodology is the most appropriate in order to cover such a wide range of different topics.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não aplicável.

Mapa X - Representação e Comunicação do Produto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Representação e Comunicação do Produto

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jeremy Hugh Aston, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular prepara os alunos para comunicar visualmente as suas ideias de design sob a forma de
"sketching and rendering", recorrendo a técnicas manuais e digitais. Estas técnicas (algumas consideradas "da velha
escola") continuam a ser a base de criação para os designers, para desenvolver e apresentar conceitos de design
industrial antes das fases de prototipagem, engenharia e produção.
Developing the creative edge”: Processo criativo dos designers é às vezes limitado pela sua capacidade de comunicar
as ideias de forma rápida e eficaz. Estas aulas são demonstrados com vários exercícios de desenho e processamento,
para ajudar a acelerar o processo e incentivar o desenvolvimento do estilo pessoal, que é muitas vezes perdido devido
à utilização dos programas de CAD actuais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:



06/12/2019 ACEF/1415/0902202 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9bef9614-f303-e596-1681-54bd253e47e5&formId=ee4b95a1-c685-26cc-a6f6… 34/58

The curricular unit prepares the students to visually communicate their design ideas in the form of sketching and
rendering, using both manual and digital techniques. These techniques (some considered ‘old-school’) are still the
industry standard for designers to create, develop and present industrial design concepts prior to prototyping,
engineering or production.
“Developing the creative edge”: The designers creative process is sometimes limited by their ability to communicate
ideas quickly and effectively. These lessons will demonstrate several sketching and rendering exercises to help speed
up this process and encourage the development of personal style which is often lost with todays 3D CAD programs

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Fase 1 - Introdução aos materiais, canetas, marcadores, lápis de cera, lápis, pastel, aerógrafo e tipos de papel.
Executar esboços básicos 2D e 3D (geometria simples), controlar os materiais de registo e apreender o que é
fundamental para uma boa geometria: volume/forma e detalhes.
Fase 2 - experimentar os materiais, aprender a controlar marcadores, lápis, aerógrafo em vários tipos de papel.
Fase 3 - renderização 2D com maior controle na aplicação dos materiais: lápis, marcador e aerógrafo sobre os vários
tipos de papel (branco e de cor). Exercício relacionado com PDI UC, Chaleira Eléctrica.
Fase 4 - 'amostras' 2D, detalhes da superfície, com a aplicação controlada dos materiais: lápis, marcador e aerógrafo
sobre os vários tipos de papel (branco e de cor). Exercício relacionado com PDI UC, Chaleira Eléctrica.
Fase 5 - uso de programas de renderização digital pós-produção (ou seja, Photoshop e Sketch Book Pro), para tratar
os desenhos com efeitos e técnicas de apresentação final.

6.2.1.5. Syllabus:
Phase 1 - introduction to the various material, pens, markers, crayons, pencils, pastels, air-brush and paper types.
Making 2D and 3D basic sketching (simple geometry), controlling various pen types and learning the critical 3 steps of
good geometry, volume/shape and refined detail.
Phase 2 - experimenting with drawing media for rendering using controlled applications of pen, marker and air-brush
media on to bleed proof and colored papers.
Phase 3 - 2D rendering with more controlled applications of pen, marker and air-brush media on to bleed proof and
colored papers. This exercise in related to the PDI UC, Electric Kettle.
Phase 4 - 2D ‘swatches’, surface details using controlled applications of pen, marker and air-brush media on to bleed
proof and colored papers. This exercise in related to the PDI UC, Electric Kettle.
Phase 5 - using post-production digital rendering programs (i.e. PhotoShop and Sketch Book Pro), to treat the
drawings with effects and final presentation techniques.

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

O esquema das aulas foi concebido para os alunos adquirirem gradualmente conhecimento sobre os materiais de
renderização e sobre o controle das técnicas de "sketching" e "rendering" mais comuns. Os exercícios são ajustados
para demonstrar os vários estilos de "rendering" 2D e 3D, uns de execução rápida (esboço), outros trabalhados
repetidamente para obter melhoria (copiar e interpretar), outros ainda, mais exaustivos, com mais trabalho e efeitos
("over-work").
A progressão do trabalho é demonstrada nas 5 fases do conteúdo programático. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The lessons are designed to gradually buildup the students ‘know-how’ about rendering materials and to control some
of the techniques commonly used in sketching and rendering. Therefore, several exercises are set to demonstrate 2D
and 3D sketching and rendering styles, some done quickly (sketchy), others for repetitive improvement (copy and
interpret) and some larger rendering with more ‘over-work’ and effects.
The progression of the work is demonstrated in the 5 basic phases of the syllabus.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada aluno é responsável por manter o seu trabalho seguro (num portfólio formato A3 ou pasta digital) para a
apresentação e classificação no final do semestre. Os alunos têm a oportunidade de completar ou melhorar qualquer
exercício que considerem fraco ou inacabado.
O processo de classificação incidirá sobre a capacidade de aplicação das técnicas leccionadas nas aulas:
– Capacidade de desenho, geometria e perspectiva. 
– Habilidade em comunicar volume, sombra, forma e reflexão (cor e textura). 
– Detalhes como destreza do traço, definição do desenho final e efeitos aplicados. 
Além disto, também será considerado para a avaliação, a frequência das aulas e o investimento em material suficiente
para completar os exercícios.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Each student is responsible to keep their work safe (in portfolio a format A3 or digital folder) for submission and
grading at the end of the semester. This gives the students the opportunity to complete and improve any exercises
they feel to be weak or unfinished.
The grading process will focus on the techniques the student has obtained during the various lessons:
– Good drawing qualities, geometry and perspective.
– Ability to communicate volume, shadow, shape and reflection (color and texture).
– Detailing, quality of line, definition of the final drawing and effects.
In addition it will be noted if the student has attended lessons and invested in material sufficiently to complete the
exercises.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os alunos vão aprender todas as técnicas de desenho através da demonstração e prática e será necessário obter
materiais de desenho (canetas, papel, etc; ver lista em baixo ) durante o semestre.
A cada semana será definido um trabalho de casa, geralmente a continuação e conclusão dos exercícios, ou a
preparação para a próxima lição. Os alunos terão que despender 1 a 2 horas fora do tempo das aulas para dominar e
melhorar os exercícios.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students will learn all the drawing techniques though demonstration and practice, and will be required to obtain
drawing materials (pens, paper, etc.) during the semester (see list below).
Homework will be set every week, usually the continuation and completion of the exercise, or in preparation for the
next lesson. Students are required to spend an addition 1 to 2 hours outside lesson-time to master and improve the
exercises.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
– Desenho para Designers Industriais - Fernando Julián / Jesús Albarraín - Editorial Estampa - ISBN 972-33-2202-1
- Fundamentos del diseño / Wucius Wong; trad. de Homero Alsina Thevenet e Eugeni Roseli i Miralles. - Barcelona:
Gustavo Gili, 2007

Mapa X - Tecnologias de Produção

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias de Produção

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre de Oliveira Calçada Loureiro, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular são apresentados conceitos fundamentais associados ao processamento de materiais
metálicos, poliméricos e compósitos.
São descritas as principais tecnologias associadas no contexto dos materiais mais usados em produtos.
São ainda apresentadas bases de dados para materiais termoplásticos no contexto do desenvolvimento de novos
produtos.
Conhecimentos a adquirir:
– Conhecimento das principais tecnologias de transformação usadas em produtos
– Capacidade de utilização de bases de dados de materiais plásticos.
– Capacidade de propor uma solução tecnológica para um determinado produto e família de materiais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course the main concepts associated to the application of technologies for metals, polymers and composites
are introduced.
Databases or thermoplastic materials are also introduced. 
Achievments to be aquired:
– Knowledge of the main processing technologies used in products
– Ability to use databases of plastics materials.
– Ability to propose a technological solution for a given product to be produced using a materials family 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo Metais
Breve introdução aos metais
Conceitos associados à tecnologia de maquinagem
Tecnologia de arranque de apara
Torneamento
Fresamento
Tecnologia da eletroerosão
Fundição
Tecnologias de conformação plástica
Tecnologias por modificação estrutural

Módulo Termoplásticos
Propriedades dos plásticos relevantes para as aplicações técnicas
Propriedades mecânicas dependentes do tempo e da temperatura
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Processamento de termoplásticos
Moldação por injeção
Análise de falhas de produtos em serviço e sua correlação com problemas de projeto
Aspetos económicos
Desenho e implicações tecnológicas

Módulo Compósitos
Introdução
Propriedades das matrizes termoendurecíveis: Propriedades das principais fibras
Tecnologias de Produção

6.2.1.5. Syllabus:
Module Metals
Small Introduction to metals.
Concepts associated with the machining technology.
Technology chipping. 
Turning.
Milling. 
Other equipment: Boring, filers, Saw, Grinders. Examples.
EDM technology. Examples.
Casting.
Plastic forming technology.
Technologies for structural change.

Module Thermoplastics
Plastics properties relevant in technical applications
Time and temperature dependant mechanical properties
Processing of thermoplastics
Injection moulding
Analysis of failures in plastics products and its correlation with design problems
Economic aspects
Design and technological implications

Module Composites
Small Introduction
Thermoset matrix Properties. Properties of the most common fibers
Production Technologies

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

A apresentação da disciplina é realizada de uma forma ilustrativa. Recorre-se a exemplos práticos de situações
ocorridas a nível organizacional para explicar as diferentes temáticas. A explicação é por isso baseada no binómio
teoria - prática. Procura-se obter da experiência de cada um exemplos que promovam uma melhor compreensão dos
assuntos abordados, integrando sempre que aplicável conhecimentos anteriores, (da vivência dia a dia, do seu
conhecimento a nível organizacional), promovendo também a troca de experiências. Assim, ao longo do ensino desta
UC evidencia-se a interligação entre os vários assuntos, desde os conceitos fundamentais relacionados com a
Produção de Produtos e a Selecção de Materiais. Em todas as etapas os alunos são chamados a dar o seu contributo e
a aplicar a situações concretas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit is taught based on demonstration. Practical examples from situations in organizations will be used
to explain the different themes. Explanation is thus based on the binomial theory - practice. We will try to use students
professional experience to provide examples, for a better understanding of the subjects dealt with, integrating
previous knowledge (if applicable), as well as day to day experience, and providing a theoretical background for their
explanation and promoting the exchange of experiences. Thus, the interconnection between the various subjects dealt
with is highlighted, from the main concepts related Product Prodution and Materials Selection. At every stage students
will be called to give their input and to apply the knowledge to real situations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação dos temas em aulas presenciais.
Utilização de módulo de e-learning e de bases de dados.
Realização de pequenos projetos de aplicação, individualmente e em grupo.
Apresentação e discussão oral do trabalho de grupo.
A aprendizagem é feita por aplicação dos conceitos apresentados em trabalhos concretos, sendo o trabalho dos
alunos, quer individualmente quer em grupo, orientado pelos docentes. A avaliação é efetuada com base na
ponderação percentual:
1. Realização de um trabalho em grupo de projeto com 3 elementos (40%)
2. Apresentação e discussão do trabalho anterior (20%)
3. Realização de um exercício individual de seleção de materiais e tecnologia de plásticos (20%) 
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4. Realização de um exercício individual de dimensionamento de um laminado compósito recorrendo a software de
simulação. (20%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing of the various topics in classes.
Utilization of e-learning modules and databases.
Development of small application projects, individually and in project groups.
Presentation and oral discussion of the group work.
Learning is done by implementing the concepts contained in concrete work and the work of students, either
individually or in groups, guided by teachers. The assessment is made based on the percentage weighting:
1. Development of a project by 3 student group (50%)
2. Presentation and discussion of the previous work (20%)
3. Individual assignment on selection of plastics materials and plastics processing (30%)

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

A par da exposição oral dos conteúdos programáticos, complementados por demonstrações e aplicações práticas, é
proporcionada a atividade, liberdade e a auto-expressão para que o aluno aprenda através da sua experiência pessoal
e de forma interativa. A realização de trabalhos intercalares pretende suscitar a sua atividade ao nível da investigação,
trabalho em equipa e planeamento do trabalho. Pretende-se que o aluno desenvolva a sua aprendizagem pela
discussão, análise do tema e pesquisa de soluções, com aplicabilidade dos conceitos e metodologias a cada caso em
concreto, interagindo com os colegas e docente, cabendo a este último a função de orientação e clarificação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Alongside the oral exposure of the syllabus, supplemented by demonstrations and practical applications, is provided
the activity, freedom and self-expression for the student to learn through personal experience and interactively. The
completion of midterm works plans to raise its activity in terms of research, teamwork and work planning. It is intended
for students to develop their learning through discussion, theme analysis and research solutions, with applicability of
the concepts and methodologies to each particular case, interacting with colleagues and teacher, being the latter the
role of guidance and clarification.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Principles of modern manufacturing / Mikell P. Groover. - 4ª ed.. - New Jersey: John Wiley & Sons, 2011
- Materiais compósitos : materiais, fabrico e comportamento mecânico / Marcelo F. S. de Moura, Alfredo B. de Morais e
António G. de Magalhães. - 2ª ed.. - Porto: Publindústria, 2011
- Materials and design : the art and science of material selection in product design / Mike Ashby e Kara Johnson. - 3th
ed.. - Amsterdam: Elsevier, 2014
- Prototyping and modelmaking for product design / Bjarki Hallgrimsson. - London: Laurence King Publishing, 2012
- Making it : manufacturing techniques for product design / Chris Lefteri. - London: Laurence King Publishing, 2007
- Protoclick – Prototipagem Rápida, LINO,J et al, ed. Publindustria, ISBN – 9729537615 (2001).

Mapa X - Introdução à Análise de Custos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Análise de Custos

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Verónica Paula Lima Ribeiro, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se fornecer um enquadramento teórico e prático da Análise de Custos, em particular, dos objetivos
prosseguidos e da forma de os alcançar, realçando a necessidade de uma análise de custos para um mais adequado
apuramento dos resultados de cada período, bem como para a análise da relação custo-volume-resultados. Pretende-
se proporcionar aos alunos o estudo dos aspectos essenciais da informação contabilística necessária à gestão das
organizações, com incidência na determinação dos custos de produção através dos métodos de apuramento de
custos.
Pretende-se que os alunos adquiram competências para:
– Compreender conceitos fundamentais e terminologia;
– Compreender a aplicação da contabilidade analítica na estrutura organizacional;
– Ilustrar os procedimentos básicos ao nível da contabilidade analítica e calcular os vários elementos de custo;
– Distinguir os diferentes tipos de sistemas e métodos de imputação de custos;
– Compreender o processo de estimação do custo de produção.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course unit aims to supply a theoretical and practical framework of the Cost Analysis, particularly their pursued
objectives and the way to reach them, highlighting the need to implement a Cost Analysis for a more appropriate
assessment of the results for each period, and also for the analysis of the cost-volume-profit relationship. The purpose
is to study key aspects of the accounting information needed to manage organizations, focusing on production costs
through the establishment of cost determination methods.
Students are supposed to acquire the following skills:
– Recognize and apply the fundamental cost analysis concepts and related terminology;
– Understand how cost accounting fits into an organization’s structure;
– Illustrate basic cost accounting procedures and determine the various components of cost;
– Distinguish between the basic types of cost accounting systems;
– Understand the cost production estimation process.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – CONCEITOS BÁSICOS, CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS, APURAMENTO DO CUSTO DE PRODUÇÃO E ANÁLISE DOS
VÁRIOS TIPOS DE RESULTADOS
1.1 Conceitos de custo e âmbito da análise de custos
1.2 Conceitos económico-financeiros
1.3 Custos Industriais e Custos Não Industriais
1.4 Custos Diretos e Indiretos
1.5 Custos Reais e Custos Teóricos
1.6 Custos Fixos, Variáveis e Semi-Variáveis
1.7 Hierarquia dos custos
1.8 Resultados brutos e líquidos 
1.9 Custos do produto e custos do período

II – ANÁLISE DAS COMPONENTES DO CUSTO DE PRODUÇÃO
2.1 Custo das matérias-primas e outros materiais
2.2 Custo da mão-de-obra direta
2.3 Gastos gerais de fabrico
2.4 Custo da produção acabada e da produção em vias de fabrico
2.5 Produção Defeituosas

III – ANÁLISE CUSTO – VOLUME – RESULTADOS
3.1 Introdução ao tema
3.2 Análise do Ponto de Equilíbrio
3.3 Análise gráfica
3.4 Margem de Segurança
3.5 Análise de Sensibilidade aos Parâmetros: Implicações no Ponto de Equilíbrio
3.6 Limitações da Análise Custo-Volume-Resultados

6.2.1.5. Syllabus:
I – BASIC CONCEPTS, COST CLASSIFICATIONS, COST ASSIGNMENT AND ANALYSIS OF VARIOUS TYPES OF
RESULTS 
1.1 Definition and scope of Cost Accounting
1.2 Economic and financial terms
1.3 Manufacturing and Non-manufacturing costs
1.4 Direct and Indirect costs
1.5 Real and theoretical costs
1.6 Fixed, Variable and Semi-Variable costs
1.7 The hierarchy of costs 
1.8 Gross and net profits 
1.9 Product costs and period costs

II – CATEGORIES OF MANUFACTURING COSTS 
2.1 Direct Material Costs
2.2 Direct Labor Costs
2.3 Manufacturing overheads
2.3.4Theoretical shares: ordinary and ideal shares
2.4 The cost of completed production and non-completed production
2.5 The Defective Production/Wastes

III – COST - VOLUME - PROFIT ANALYSIS
3.1 Introduction to the topic 
3.2 Analysis of Break-even point
3.3 Graphical Analysis 
3.4 Margin of Safety 
3.5 Sensitivity analysis to parameters: Implications for the Break-even point
3.6 Limitations of Cost-Volume-Profit analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
A importância crescente da contabilidade de custos para as organizações, e a reconhecida necessidade de
tomar decisões em tempo útil e oportuno justifica a inserção do primeiro capítulo do programa para que
sejam apreendidos os fundamentos que justificam a unidade curricular.De forma a compreender quais os
principais tipos de custos é incluído no programa a reclassificação de custos e análise dos vários tipos de
resultados.
O segundo capítulo dá resposta ao objectivo proposto relativo à necessidade de compreender a aplicação da
contabilidade de custos na estrutura organizacional, de ilustrar os procedimentos básicos ao nível
da contabilidade de custos e de distinguir os diferentes tipos de sistemas e métodos de imputação de custos.
O terceiro capítulo permite a análise custo volume resultados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The growing importance of cost accounting for organizations and the need to make decisions timely justifies the
inclusion of the first chapter of the programme, so that the fundamentals of the course are learned. In order to
understand the main types of costs, the reclassification of costs and analysis of results is included in the syllabus.
The second chapter aims at understanding the application of cost accounting in the organizational structure, of
illustrating the basic procedures of cost accounting and distinguishing the different types of systems and methods of
cost imputation.
The third chapter allows the analysis of cost volume results.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No âmbito da Unidade Curricular serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino e aprendizagem:
– Método expositivo e de ensino de conceitos relacionais, apoiado em diapositivos e na resolução de casos práticos,
procurando estimular a discussão em sala de aula e a aprendizagem cooperativa.
– Textos de apoio facultados aos alunos em suporte electrónico.
– Avaliação contínua: elaboração de um trabalho individual ou em grupo que terá obrigatoriamente que ser
apresentado em sala de aula, com uma ponderação de 75% para o trabalho escrito e de 25% para a apresentação.
– A nota mínima de aprovação à Unidade Curricular é de 10 valores, numa escala de 0 a 20 valores.

CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
– Trabalho escrito (75%) + Apresentação (25%).
A aprendizagem é de natureza teórica mas maioritariamente prática, sendo o trabalho dos alunos realizado em grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the curricular unit it will be used the following methods of teaching and learning:
– Exposition method and learning/comprehension of fundamental cost accounting concepts and its relationships,
using slides presentation and solving practical exercises, stimulating discussion in the classroom and cooperative
learning.
– Text documents in electronic form provided to the students.
– Continuous evaluation: development of an individually work or a working group that will necessarily be presented in
the classroom, with a weigh of 75% to the written work and 25% to the presentation.
– The approval in this curricular unit demands a minimum rounded grade of 10, in a scale ranging from 0 to 20.

FINAL EVALUATION CALCULUS
– Written work (75%) + Presentation (25%).
Learning is mainly theoretical but practical, and student work done individually or in group, guided by the teacher.

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

A complementar a exposição oral dos conteúdos programáticos, as demonstrações e aplicações práticas, permitem a
liberdade e a auto-expressão para que o aluno aprenda através da sua experiência pessoal e de forma interativa. A
realização de trabalhos intercalares pretende suscitar a sua atividade ao nível da investigação, trabalho em equipa e
planeamento do trabalho. Pretende-se que o aluno desenvolva a sua aprendizagem pela discussão, análise do tema e
pesquisa de soluções, com aplicabilidade dos conceitos e metodologias a cada caso em concreto, interagindo com os
colegas e docente, cabendo a este último a função de orientação e clarificação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To complement the oral exposure of the contents, the demonstrations and practical applications, enable the freedom
and self-expression for the student to learn through personal experience and interactively. The completion of midterm
works plans to raise its activity in terms of research, teamwork and work planning. It is intended for students to
develop their learning through discussion, theme analysis and research solutions, with applicability of the concepts
and methodologies to each particular case, interacting with colleagues and teacher, being the latter the role of
guidance and clarification.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CAIADO, António Campos Pires. (2011). Contabilidade Analítica e de Gestão, Áreas Editora, 26.ª Edição, Lisboa.
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Mapa X - Projeto de Design Integrado

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto de Design Integrado

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Lopes Guerreiro Félix, 50 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender e utilizar a teoria do processo de design com a prática.
Esta unidade curricular tem por objetivo a realização de projetos de design com intuito de desenvolver novos
produtos assentes numa metodologia virada para o utilizador, com uma forte vertente de mercado.
Estes projetos são desenvolvidos por grupos de alunos (projeto 1) e individualmente (projeto 2). Ao longo do
desenvolvimento dos projetos, os novos produtos surgem dos conceitos criativos, da inovação e marketing,
ganhando corpo através do processo de design industrial.
Os principais objectivos:
– Desenvolvimento do Conceito e criação de oportunidades de design.
– Processos criativos e de inovação.
– Avaliação e habilidades de comunicação.
– Motivação, objectivos do design, planeamento e organização.
– Trabalhar em equipa, responsabilidades individuais e distribuição de tarefas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand and use the theory of the design process with practice.
This curricular unit is intended to develop new products based on a user-centered methodology and for a welcomed
market. Students will work in groups (project 1) and individually (project 2). Throughout the development of these
projects, new products will be founded from creative concepts, innovation, marketing and gain from the importance of
a good industrial design process.
Key objectives:
– Concept generation and creating design opportunities.
– Creative processes and identifying innovation.
– How to benefit from evaluation and communication skills.
– Motivation, design objectives, planning and organization.
– Working in teams, individual responsibilities and work allocation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O projecto é desenvolvido em várias fases, incluindo: Elaboração de ideias; Seleção de ideias; Elaboração de
conceitos e construção de modelos, testes de modelos, testes de usabilidade, design detalhado e protótipo.
Programa do projeto: 
Projecto A - Produtos eletrónicos para consumidores 
Fase 1: 3 x ideias/conceitos (tipo 'brain-storming'). 
Fase 2: Design (esboços, renders, maquetas e cad). 
Fase 3: Design detalhado (2D/3D tec. dev.), protótipo final (estudo mecânico) e apresentação final.

Projecto B - Productos ergonomicos 
Fase 1: 1 x conceito (tipo 'brain-storming').
Fase 2: Design (esboços, renders, maquetas e cad). 
Fase 3: Design detalhado (2D/3D tec. dev.), protótipo final (estudo ergonómico) e apresentação final.

6.2.1.5. Syllabus:
The projects are developed in several stages, including: Development of ideas; selection of ideas, concept
development and model making, model testing, user evaluation, design detailing and prototyping. 
Project program (dates, topics and submissions). 
Project A - Consumer electronics
Phase 1: 3 x ideas and concept (brain-storming). 
Phase 2: Design (sketches, renders, models and cad). 
Phase 3: Design detail (2D/3D technical development), final prototype (mechanical study) and final presentation.

Project B - Ergonomic products. 
Phase 1: 1 x concept (brain-storming). 
Phase 2: Design (sketches, renders, models and cad). 
Phase 3: Design detail (2D/3D technical development), final prototype (ergonomics studies) and final presentation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Para atingir todos os objetivos pretendidos, é importante que os alunos aprendam (através de exemplos práticos) a
exigência do alto nível de trabalho, a rapidez, a persistência, compreensão e o valor de ser pró-activo durante todo o
período do projeto. 
O objetivo destes projetos é simular tudo isto demonstrando o meu método pessoal de trabalho participando nas
apresentações iniciais, estimulando e incentivando os alunos a inovar e a participar com mais qualidade e entusiasmo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
To achieve all the intended objectives it is important that the students learn (from practical example) a high standard of
working, with good velocity, persistence, understanding and value of being pro-active throughout the project period. 
The purpose of this project is to simulate this by demonstrating my personal method of work, participating in the initial
presentations; in order to stimulate and encourage the students to innovate and participate with better quality and
enthusiasm.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino é um processo orgânico em vez de uma programação rigorosa de aprendizagem e o tempo dentro
da aula (3 horas), dividido entre teoria, formação prática e laboratório. 
Os alunos irão aprender os passos mais importantes, técnicas e ferramentas necessárias para beneficiar o processo
de design, conceito original, inovação identificação, avaliação, comunicação e desenvolvimento de soluções para um
nível técnico legível.
A nota de avaliação final é uma combinação de submissões de progresso e uma apresentação final dos projetos 1 e 2
(100% total):
Projeto 1 (50% total): Fase A (10%) + Fase B (20%) + Fase C (20%).
Projeto 2 (50% total): Fase A (10%) + Fase B (20%) + Fase C (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method for 'Projects' is an organic process rather than a strict learning schedule, and the time within the
lecture period (3hrs) divided between theory, practical and lab study. 
Students will learn the important steps, techniques and tools necessary to benefit the design process, original
concept, identifying innovation, using evaluation, communication of ideas and developing solutions to a clear
technical level.
The final evaluation grade is a combination of progress submissions and final presentations for both projects 1 and 2:
Project 1 (50% total): Phase A (10%) + Phase B (20%) + Phase C (20%).
Project 2 (50% total): Phase A (10%) + Phase B (20%) + Phase C (20%).

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

Os alunos irão aprender a desenvolver, organizar e gerir as informações obtidas durante o processo de design, desde
a criação da ideia até à explicação técnica da solução: 
– Pesquisa de informação
– Brainstorming
– Técnicas criativas
– Seleção de Conceitos
– User Centered Design
– Gestão de projeto
– Avaliação e crítica do design
– Definição de produto
– Benchmarking
– Especificações do produto
– Arquitetura do produto
– Materiais e processos
– Design for assembly (DFA)
– Design for manufacture (DFM)
– Apresentações - Maquetas e protótipos

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students will learn how to develop, organize and manage the information obtained during the design process, from the
creation of an idea to the technical explanation of a solution: 
– Research and investigation
– Brainstorming
– Creative techniques
– Concept generation and selection
– User Centered Design
– Project management
– Design evaluation
– Product definition
– Product architecture
– Benchmarking
– Technical specification
– Materials and processes
– Design for assembly (DFA)
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– Design for manufacture (DFM)
– Presentations - Models and prototypes

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
– Manufacturing Processes for Design Professionals by Rob Thompson. 
– Product Design and Development by Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger. 
– Industrial Design - Maldonado (Tomas) 
– In the Bubble: Designing in a complex world - by Thackara (John) 
- Industrial design / John Heskett. - London: Thames & Hudson, 2004
- Engineering design methods : strategies for product design / Nigel Cross. - 4th. ed.. - Chichester: John Wiley & Sons,
2008
- Process : 50 product designs from concept to manufacture / Jennifer Hudson. - London: Laurence King Publishing,
2008
- Engineering design : a systematic approach / Gerhard Pahl, Wolfgang Beitz, Jorg Feldhusen and Karl-Heinrich Grote.
- 3rd. ed.. - London: Springer, 2007
- How designers think : the design process demystified / Bryan Lawson. - Amsterdam [etc]: Elsevier, 2006

Mapa X - Simulação Computacional no Desenvolvimento de Produto

6.2.1.1. Unidade curricular:
Simulação Computacional no Desenvolvimento de Produto

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo João Ferreira Simões, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer as diferentes ferramentas de simulação (CAE) de apoio aos processos de fabrico com metais e plásticos –
vantagens e desafios;
2. Adquirir conhecimentos técnicos relativamente a cada binómio processo/software com a aplicação prática de
exemplos tutoriais;
3. Focar nas ferramentas de Desenho Assistido por Computador [ou Computer Aided Design (CAD)] e CAE mais
importantes a nível industrial para modelação e simulação estrutural e térmica de peças eventualmente já concebidas
no âmbito de outras UCs.

O aluno deverá saber analisar as solicitações aplicadas a um determinado objeto por forma a simular o processo
recorrendo a ferramentas informáticas baseadas em análise por elementos finitos no campo de tensões, campo de
deslocações e deformações e ainda no campo de gradientes térmicos. Deverá saber otimizar as variáveis recorrendo à
performance dos materiais. A simulação dos processos de fabrico deverá ser entendida e simulada para a quinagem
de chapa e a injeção de polímeros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To know the different simulation tools [Computer Aided Engineering (CAE) Software] that supports the manufacture
with metals and polymeric materials – advantages and challenges.
2. Acquire technical knowledge regarding to each binomial process/software with practical application of tutorials;
3. Focus on the most relevant Computer Aided Design (CAD) and CAE softwares at industrial level for modeling and
structural and thermal simulation of some parts already developed

Students shall be able to prepare a Finite Element Analysis (FEA) for the applied loading in order to obtain the
resulting stress and strain in a modeled part. Students also shall conduct a material selection, accounting for the
different manufacturing processes that are available and simulate de manufacture processing with Computer Aided
Engineering (CAE) software, namely for sheet metal forming and polymer injection molding.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Nesta UC apresentam-se várias ferramentas de simulação de apoio aos processos de fabrico com metais e plásticos.
Abordam-se as vantagens e desafios inerentes à utilização destes softwares no desenvolvimento de novos produtos.
As ferramentas CAD/CAE de nível industrial serão um alvo exploratório e mais aprofundado nesta UC. O uso de
softwares de modelação estrutural completa e de softwares de simulação de injeção de plásticos validará a
processabilidade/qualidade das peças moldadas.
– Ferramentas CAE de apoio ao processamento de plásticos.
– Aplicação prática das ferramentas CAE em plásticos.
– Exploração prática dos softwares CAE mais importantes.
– Ferramentas avançadas do Solidworks.
– Simulação estrutural e térmica recorrendo à ferramenta Simulation.
– Apresentação de softwares dedicados à simulação estrutural e térmica por elementos finitos.



06/12/2019 ACEF/1415/0902202 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9bef9614-f303-e596-1681-54bd253e47e5&formId=ee4b95a1-c685-26cc-a6f6… 43/58

– Otimização de projetos.
– Apoio ao desenvolvimento da análise estrutural e simulação do funcionamento do Projeto de Design Industrial (PDI).

6.2.1.5. Syllabus:
With this curricular unit, the different CAE software will be taught and also the FEA methodologies and studies are
developed. These subjects are scheduled by:
– CAE tools supporting polymer processing and manufacture.
– Practical usage of CAE tools for polymers.
– Practical usage of the most important CAE software.
– Advanced SolidWorks tools.
– Structural and thermal simulation using the Simulation Add-in for Solidworks.
– Presenting dedicated software for structural and thermal Finite Element Analysis (FEA).
– Design optimization recurring to Simulation Add-in.
– Structural and thermal finite element analysis support and supervising for the design of one or more parts developed
by students

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

Os conteúdos programáticos foram definidos de forma sinérgica com os objectivos da UC, nomeadamente através da
aplicação prática de software de simulação quer permita aos estudantes adquirir competências nestas
ferramentas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents were defined in order to be aligned with the UC objectives, namely through the pratical use of simulation
software that allows students to acquire specific skills in using these tools.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino teórico-prático com base em casos de estudo, recorrendo ao uso prático de software de simulação.

Avaliação:
50% - relatório da simulação da injecção de polímeros recorrendo ao Autodesk Moldflow Advisor;
50% - relatório da análise estrutural / térmica recorrendo ao Add-in Simulation do Solidworks.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching is a balance between theory and practice, based on case-studies, through the practical use of simulation
software.

Evaluation:
50% - Report about polymer manufacturing process simulation using Autodesk Moldflow Advisor;
50% - Report about a structural or thermal finite element analysis with Solidworks' Simulation Add-in

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

Sendo uma UC prática, em que os alunos necessitam desenvolver competências na utilização de software específico,
é fundamental um ensino baseado em exercícios práticos e 2 projetos de maior dimensão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As this is a practical course, where students need to develop skills in using a specific software, it is vital to employ a
learning methodology based on practical exercises and 2 larger dimension projects.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Randy H. Shih, Introduction to Finite Element Simulation Using Solidworks Simulation 2011, SDC Publications.

Mapa X - Métodos de Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Investigação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo João Ferreira Simões, 30 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre o processo de investigação, ser capazes de recolher
informação e fazer revisão crítica da literatura, conhecer ferramentas para analisar grandes quantidades de dados, e
conseguir comunicar o seu projeto de investigação de modo formal (verbal e escrito).
Os objetivos gerais da disciplina são:
1. Conhecer e explorar metodologias de investigação e a sua aplicação ao projecto individual de Mestrado de cada
aluno;
2. Preparar a proposta de tema de investigação para o projeto individual de Mestrado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should acquire knowledge on the research process, be capable of collecting information and reviewing the
literature, be aware of techniques and tools for processing large quantities of data, and be able to communicate their
research Masters project in a formal manner (verbal and written).
The curricular unit objectives are focused on:
1. Understanding and exploring research methods and their application to the individual Masters project by
each student.
2. Prepare the research topic proposal for the individual Masters project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao processo de investigação
Formulação do Tópico de Investigação
Revisão Crítica da Literatura
Filosofias de investigação e abordagens
Ética na investigação e negociação de acesso
Escrever o Projeto de Investigação
Métodos de recolha de dados
Sistemas de Referenciação

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the research process
Formulating the research topic
Critical review of the literature
Research philosophies and approaches
Research ethics and access negotiation
Writing the research project
Data collection
Reference systems
Advanced use of word processors

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

Os conteúdos programáticos foram selecionados para permitir atingir os objetivos, nomeadamente através da
preparação dos estudantes para estruturar o seu tema de dissertação e realizar investigação preliminar na área.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course contents have been selected in order to enable the course goals, namely through the preparation of
students to structure their thesis topic and conduct preliminary research on the area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será baseada na preparação da proposta de investigação e a sua apresentação e discussão. A proposta
incluirá uma análise crítica do estado da arte, cuja elaboração será acompanhada ao longo de várias aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation will be based on the preparation of a research project proposal, as well as its presentation and discussion.
The proposal will include a critical review of the state of the art in the specific field of the student’s project; this review
will be supervised along several classes.

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

Sendo uma unidade curricular sobre investigação, a metodologia de aprendizagem utiliza exemplos de artigos e
capítulos de livro.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a course about research, the learning methodology resorts to sample scientific papers and book chapters.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Maria José Sousa, Cristina Sales Baptista. "Como fazer investigação , dissertações, teses e relatórios segundo
bolonha" (2ª ed). Pactor. ISBN 978-989-693-001-1

Mapa X - Ergonomia e Biomecânica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ergonomia e Biomecânica

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo David Simões, 30 horas

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo da unidade curricular é o estudo da relação do ser humano com o meio que o rodeia, com o objetivo de
otimizar a interação homem/produto. Pretende-se que os alunos adquiram competências para:
– Compreender os conceitos fundamentais e a terminologia no âmbito da Ergonomia.
– Compreender os conceitos fundamentais e terminologia no âmbito da Antropometria e a sua importância para o
Design.
– Compreender os diferentes parâmetros passíveis de otimização para o melhoramento ergonómico de um
determinado produto.
– Compreender o funcionamento músculo-esquelético do ser humano e a forma com este tem de ser tido em conta no
desenvolvimento de produtos.
– Utilizar ferramentas numéricas para a otimização da forma de determinados produtos, com o objetivo de melhorar o
comportamento ergonómico dos mesmos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of the curricular unit is the study of the relationship of humans with the environment that surrounds it, with in
order to optimize the interaction man / product. It is intended that students acquire skills to:
– To understand the fundamental concepts and terminology in the area of Ergonomics.
– To understand the fundamental concepts and terminology in the area of anthropometry and its importance to Design.
– To understand the different parameters amenable to product ergonomic improvement.
– To understand the musculoskeletal functioning of the human being and the way this has to be taken into account in
product development.
– Using numerical tools for the optimization of the shape of certain products with the aim of improving their ergonomic
performance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 . Ergonomia – ciência multi-disciplinar
1.1. Origens e Perspetiva Evolutiva da Ergonomia.
1.2. Situação atual da Ergonomia no Panorama Mundial.
1.3. Objetivos da Ergonomia - Custos e benefícios.
1.4. Domínios da Ergonomia - Ergonomia Física; Ergonomia Cognitiva; Ergonomia Organizacional.
1.5. Bases para o diagnóstico Ergonómico.
1.6. Ergonomia de produto e Ergonomia de produção.
1.7. Ergonomia de correção e Ergonomia de conceção.

2 . Ergonomia Aplicada à Conceção
2.1. Antropometria.
2.2. Descrição estatística da variabilidade humana.
2.3. Restrições e critérios antropométricos (espaço livre, alcance, utilizador limitador, postura, força).
2.4. Disponibilidade dos dados antropométricos.
2.5. Utilização dos dados antropométricos no projeto.
2.6. Condições ambientais (ruído, iluminação, vibrações).
2.7. Conforto.
2.8. A atividade mental e o processo de conceção de representações de apoio à atividade cognitiva.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Ergonomics - Multi-Disciplinary Science
1.1. Origins and Evolutionary the Ergonomics Perspective.
1.2. Current situation of Ergonomics in World Panorama.
1.3. Objectives of Ergonomics - costs and benefits.
1.4. Fields of Ergonomics - Ergonomics Physics; Cognitive Ergonomics; Organizational Ergonomics.
1.5. Ergonomic Basis for diagnosis.
1.6. Product Ergonomics and Production Ergonomics.
1.7. Correction Ergonomics and Conception Ergonomics.
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2. Ergonomics Applied to Conception
2.1. Anthropometry.
2.2. Statistical description of human variability.
2.3. Anthropometric criteria and constraints (space, power, limiter user, posture, strength).
2.4. Availability of anthropometric data.
2.5. Use of anthropometric data in design.
2.6. Environmental conditions (noise, lighting, vibration).
2.7. Comfort.
2.8. Mental activity and the process of conception of representations support cognitive activity.

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

Através desta unidade curricular os alunos adquirem conhecimentos sobre o dimensionamento humano,
compreendendo a sua importância e aplicação em produtos.
Conhecem uma série de ferramentas de cálculo por forma a compreender os dados em análise e a relacioná-los com
critérios de design, identificando indicadores de potenciais problemas ergonómicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through this course students will learn about the human dimension, realizing its importance and application in
product development.
Will be able to know a number of calculation tools in order to understand the data analysis and relate them to design
criteria, identifying indicators of potential ergonomic problems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão compostas por duas vertentes:
a) Aulas expositivas em que serão apresentados e explicados os pressupostos teóricos da disciplina.
b) Aulas teórico-práticas em que os alunos resolvem exercícios apresentados e explicados em aula.

Avaliação
– Exame escrito teórico-prático – 60%;
– Trabalho prático – 40%.
Nota Final = (Nota exame escrito*0,6) + (Nota trabalho prático*0,4)
A aprendizagem é de natureza teórica mas maioritariamente prática, sendo o trabalho dos alunos realizado
individualmente ou em grupo, orientado pelo docente.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will consist of two parts:
a) Lectures where will be presented and explained the theoretical assumptions of the course.
b) Theoretical/practical classes in which students will solve exercises presented and explained in class

Evaluation
– Written exam - 60%;
– Practical work - 40%. - 40%.
Final Grade = (Note written exam * 0.6) + (0.4 * Note practical work)
Learning is theoretical but mostly practical, and student work done individually or in groups, guided by the teacher.

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

Os métodos empregues na unidade curricular obrigam à implicação total do aluno no processo de aprendizagem
implementando o saber inteletual, o saber ser e o saber fazer. A relação centra-se no aluno respeitando e atendendo
os seus ritmos próprios, interesses e preferências, e principalmente não descurando o seu quadro de referências
pessoais, a sua experiência de vida e profissional, legitimado por essa mesma experiência. Em cada sessão letiva o
processo de aprendizagem obedece às seguintes fases, a partir da prática e regressando à prática: experiência
concreta; observação reflectida; conceptualização abstracta e experiência ativa.
Podemos afirmar que a aprendizagem constitui-se como um processo contínuo, dinâmico, global, subjectivo,
gradativo e cumulativo. A relação pedagógica mantida com os alunos é uma pedagogia activa (prática-teórica-prática)
e de sucesso (tenta-se prevenir o sucesso, evitando situações de fracasso ou de frustração). Em conformidade com as
competências e os conteúdos propostos nesta unidade curricular existe a necessidade de cumprir determinados
núcleos essenciais do programa curricular e selecionar modelos e métodos pedagógicos.
Os conteúdos da unidade curricular leccionada oferecem-se em sessões que utilizam diferentes métodos e técnicas
de aprendizagem coordenados de forma lógica com o fim de atingir os objetivos previamente definidos. Sessões que
utilizam os métodos expositivo, demonstrativo, interrogativo e ativo e técnicas como a discussão orientada e em
painel, a simulação ou estudos de caso.
Tenta-se encontrar um equilíbrio entre os métodos afirmativos (expositivo e demonstrativo) e os métodos activos - em
parte resultado das condições materiais existentes. Enquanto os primeiros baseiam-se no enunciado pelo docente de
saberes ou saberes fazeres, os segundos fundamentam-se na apropriação do conhecimento pelos alunos. Os
métodos ativos no nosso ponto de vista estimulam a criatividade e despertam o maior número de motivações para o
trabalho em equipa. Ao contrário de outros métodos que apontam para a memorização e repetição, nos métodos
ativos os discentes tem uma real evolução pessoal. O ensino deve enfatizar os métodos ativos, dado o facto de que
muito do trabalho é realizado em equipa.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods employed in the course require the full involvement of the student in the learning process by
implementing the intellectual knowing, knowledge and know-how to be. The relationship focuses on students
respecting and serving their own rhythms, preferences and interests, and especially not forgetting your personal frame
of reference, their life experience and professional legitimized by that experience. In each session the teaching
learning process obeys the following phases, from practice and returning to practice: concrete experience,
observation reflected, abstract conceptualisation and active experience. We can say that learning is constituted as a
continuous, dynamic, global, subjective, gradual and cumulative.
The pedagogical relationship maintained with students is an active pedagogy (practice-theory-practice) and successful
(try to prevent success, avoiding situations of failure or frustration).
In accordance with the powers and the proposed content in this course is the need to meet certain essential core of the
curriculum and selecting teaching methods and models.
The contents of the course offering taught in sessions that use different methods and learning techniques logically
coordinated in order to achieve the predefined objectives. Sessions using the methods exhibition, demonstrative,
interrogative, active and techniques such as guided discussion and panel, simulation or case studies.
We try to strike a balance between assertive methods (expository and demonstrative) and active methods - partly a
result of conditions existing materials. While the former are based on the statement by the faculty of knowledge or
knowledge doings, the latter are based on the appropriation of knowledge by students. The active methods in our view
stimulate creativity and awaken as many motivations for teamwork. Unlike other methods that point to the
memorization and repetition, active methods on the students has a real personal evolution. Teaching methods should
emphasize active, given the fact that much of the work is done in teams.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Designing for older adults : principles and creative human factors approaches / Arthur D. Fisk... [et al.]. - 2nd ed.. -
Boca Raton, etc.: CRC, 2009
- Ergonomics for beginners : a quick reference guide / Jan Dul and Bernard Weerdmeester. - 3rd ed.. - Boca Raton:
CRC Taylor & Francis, 2008
- Manual de ergonomia : adaptando o trabalho ao homem / Etienne Grandjean; trad. João Pedro Stein; consultoria,
supervisão e rev. téc. Lia Buarque de Macedo Guimarães. - 4ª ed. (reimp,). - Porto Alegre: Bookman, 2004
- Ergonomia no dia a dia / Francisco Rebelo. - Lisboa: Sílabo, 2004
- Dimensionamento humano para espaços interiores : um livro de consulta e referência para projetos / Julius Panero e
Martin Zelnik; trad. Anita Regina Di Marco. - Barcelona: Gustavo Gili, 2002

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
O presente curso pretende preparar os seus estudantes com competências científicas,tecnológicas,críticas e criativas,
possibilitando -lhes desenvolver um pensamento integrado sobre o design e o desenvolvimento de produto como uma
ferramenta essencial para a inovação.
Nesse sentido,genericamente,as unidades curriculares adequam uma metodologia teórico -prática em que a presença e
o envolvimento ativo do aluno são fundamentais para a aprendizagem.Assim, potencia -se a aquisição de
competências pela prática laboratorial,onde se aplicam conceitos,técnicas e conteúdos curriculares,em projetos
individuais ou em grupo,e em constante orientação e avaliação tutorial.Salienta -se a preferência pela aprendizagem
participativa através da discussão, da crítica e da sinergia de grupo.Recorre -se à realidade proveniente do mercado,
da sociedade ou da investigação, como fonte de conhecimento e de consciência, preparando o aluno para o contexto
concreto onde o design e desenvolvimento de produto opera.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
This degree aims to prepare its students with technical, scientific, and creative skills, enabling them to develop
an integrated reasoning on the area and understand design and product development as a fundamental tool for
innovation.

In that regard, generically, the curricular units employ a theoretical- practical combined methodology where the
participation and active involvement of the student are key to learning. In this way, we foster the acquisition of skills
through experimental practice, applying concepts, techniques, and curricular content, in individual or group projects,
and under constant supervision and tutorial support. The preference for participative learning through critical
discussion and group synergy is emphasized. The market and societal reality is used as a source of knowledge and
conscience, preparing the students for the environment where design and product development operates.

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

De forma análoga aos outros cursos da Escola Superior de Tecnologia, a carga média de trabalho foi estimada com
base nas normativas dos ECTS, tendo em consideração o volume efetivo total de trabalho dos estudantes.

Para este cálculo, foram contempladas: número de horas de aulas (contacto direto), trabalhos práticos, seminários,
estágios, investigações ou inquéritos no terreno, trabalho pessoal (como o estudo na biblioteca ou em casa), exames
e outras formas de avaliação.

Neste processo, foram auscultados os alunos e docentes que, com os seus contributos, ajudaram à definição do
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número de créditos, procurando se expressar em ECTS a quantidade de trabalho necessária para a realização com
sucesso de cada UC.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
In a similar way to the other degrees in the Escola Superior de Tecnologia, the average load of student work was
estimated based on the ECTS regulations, considering the effective volume of work of the students. 

For that calculation, we took into account: the number of contact hours, practical work, seminars, research or
questionnaires, and personal work hours (including studying in the library and at home), exams and other means of
evaluation. In this process, the faculty and students were consulted, and helped define the proper number of credits,
attempting to express in ECTS the amount of work needed for the successful fulfillment of each course's objectives.

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

A avaliação de conhecimentos tem como objectivo essencial determinar o aproveitamento do aluno, quer no
progresso e aquisição de conhecimentos, quer das competências dos conteúdos curriculares que integram cada uma
das Unidades Curriculares. Essa avaliação é feita de acordo com o formato de avaliação proposto por cada docente e
de acordo com os princípios expressos no Regulamento de Avaliação (RIAPA) e no Regulamento de Mestrado do
IPCA. De forma a garantir a boa relação entre a avaliação dos conhecimentos e os objetivos das cadeiras, bem como
uma boa integração dessa avaliação no universo das UCs que constituem o curso, os elementos de avaliação são
analisados e discutidos entre os docentes e os responsáveis de cada Unidade Curricular e da área científica.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 
The evaluation of knowledge has the main goal of determining the student's performance, whether in progress

and acquisition of knowledge and skills in the curricular content that integrate each CU. That evaluation is done
according to the evaluation format proposed by each faculty and following the rules established in the Evaluation
Regulation (RIAPA) and in the IPCA M.Sc. Regulation. In order to ensure the adequate relation between knowledge
evaluation and the goal of the courses, as well its appropriate integration in the universe of degree curricular units, the
evaluation elements are analysed and discussed between the faculty and the responsible of the UC and the scientific
area.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
A participação em conferências, palestras de profissionais convidados em sala de aula, bem como visitas de estudo e
análise de casos reais e estudos de casos provenientes de revistas científicas consagradas, são algumas das
estratégias pedagógicas praticadas pelas diversas Unidades Curriculares. Esta prática, utilizada em várias UC's deste
curso, constitui -se numa importante fonte de conhecimento e facilita o contacto dos alunos com temáticas pertinentes
e de grande atualidade na realidade do Design e desenvolvimento de Produto, estimulando um ambiente de
curiosidade fundamental para o desenvolvimento de trabalhos inovadores.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The participation of students in conferences, lectures of invited professionals within the classroom environment, as
well as visits and analysis of real cases and case- studies from the literature, are some of the pedagogic strategies
employed by the different curricular units. This practice,which is used by severals UCs, becomes a very important
source of knowledge and facilitates the students' contact with pertinent topics of the current Design and Product
Development reality, stimulating an environment of curiosity which is fundamental for the development of innovative
work.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14
N.º diplomados / No. of graduates 0 4 10
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 1 0
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 3 7
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 3
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0
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Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

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

Em termos gerais, o ciclo de estudos registou em média nos últimos 4 anos uma taxa global de alunos
aprovados/inscritos de 94%.
Efetuado um levantamento por área científica, obtém-se as seguintes taxas de sucesso de alunos aprovados/inscritos:

Design: 94%
Ciência e Engenharia de Materiais: 95%
Desenho: 94%
Economia: 93%
Ciências Sociais: 87%
Ergonomia: 93%

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

In global terms, the course has registered on average in the past 4 years of approved/enrolled students of 94%.
After an analysis by scientific area, one obtains the following success rates for approved/enrolled students and
approved/evaluated students:
Design: 94%
Materials Science and Engineering: 95%
Drawing: 94%
Economics: 93%
Social sciences: 87%
Ergonomy: 93%

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

Como se vê no ponto anterior existe uma monitorização continua do sucesso escolar dos estudantes, e são adoptadas
medidas preventivas sempre que se identificar alguma situação anómala. Entre essas medidas incluem-se:
- análise e reformulação nos programas curriculares
- análise e reformulação da metodologia de avaliação

Todos os anos os docentes são informados das taxas de aprovação e o diretor de curso verifica com cada
docente a necessidade de implementação de melhorias ou de alguma das análises já referidas. Também são
anualmente estudadas as taxas de abandono escolar e caso necessário tomadas medidas.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
As seen in 7.1.2 there is a continuous monitoring of the academic success of students, and preventive measures are
taken when identifying any anomalous situation. These measures include:
- analysis and redesign of the curricula
- analysis and reformulation of the methodology

Each year teachers are informed of the approval ratings and the course director checks with each teacher the
need to implement improvements on any of the aforementioned analysis. The dropout rates are also analyzed each
year and if necessary measures are taken.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area. 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating 0

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 
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Sendo o domínio do conhecimento do Design Industrial transversal a um vasto conjunto de domínios do
conhecimento do Design e da Engenharia, a grande maioria dos docentes afectos a este curso de Licenciatura
desenvolvem a sua actividade de investigação no âmbito dos Centros a seguir indicados e dos quais são
membros efectivos:
. DIGARC (não avaliado)
. IPC/I3N (avaliado pela FCT com Excepcional) Laboratório Associado
. ID + (avaliado pela FCT com Muito Bom)
. CIAUD (avaliado pela FCT com Muito Bom)
. LAETA (avaliado pela FCT com Muito Bom) Laboratório Associado
. CIDEM (avaliado pela FCT com Bom)
. CICF (avaliado pela FCT com Razoável)
. ALGORITMI (avaliado pela FCT com Muito Bom)

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 
Being the domain knowledge of Industrial Design transverse to a wide range of fields of knowledge of Design and
Engineering, the vast majority of teachers assigned to this course develop their research activity within the
centers listed below, of which are permanent members:
. DIGARC (Not Rated)
. IPC / I3N (evaluated by FCT with Outstanding) Associate Laboratory
. ID + (evaluated by FCT with Very Good)
. CIAUD (evaluated by FCT with Very Good)
. LAETA (evaluated by FCT with Very Good) Associate Laboratory
. CIDEM (evaluated by FCT with Very Good)
. CICF (evaluated by FCT Fair)
. ALGORITMI (evaluated by FCT with very good)

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

Ao longo dos últimos cinco anos de colocação de formandos no mercado de trabalho temos tido vários alunos já
formados a colaborar em empresas da região em áreas diversas que vão desde a metalomecânica, indústria têxtil,
cerâmica, equipamentos de frio, bens de consumo, sector automóvel, calçado, prestação de serviços e até a criação
das próprias empresas de design e desenvolvimento de produto.
Através desses mestres já surgiram novas oportunidades de trabalho para outros formandos o que em nosso ver é um
indicador claro da atractividade que esta área e em específico este curso demonstra ter na estratégia empresarial dos
diferentes interessados.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
Over the last five years we have placed the master degree graduates in the labor market, and several students already
trained are working in companies in the region in various fields, like engineering, textiles, ceramics, refrigeration
equipment, consumer goods, automotive, footwear, services and even the creation of their own companies of design
and product development.
Through these master degree graduates new job opportunities have emerged for other students, which in our view is a
clear indicator of the attractiveness that this area and in specific this course demonstrates to the business strategy of
the different stakeholders.

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

São desenvolvidas várias actividades e estabelecem-se várias parcerias com vista a reforçar a capacidade
Técnico-pedagógica. O permanente acompanhamento das actividades permite a obtenção de sinergias importantes e
reforça a implementação de melhorias. O contacto com outras instituições permite a troca de boas práticas, factores
de extrema relevância no contexto da melhoria continua que o IPCA preconiza.
Das várias actividades e projectos destaca-se o projeto PT21, co-financiado pelo fundo da União Europeia através do
COMPETE – Programa Operacional Factores de Competitividade.
Relativamente a parcerias internacionais têm vindo a ser planeadas colaborações com as Universidades de
Northampton, Tecnológica do Paraná e a Academia de Belas Artes de DROCLAW.
De salientar também as parcerias com empresas, maioritariamente da região: Centi; Citeve; Jordao Cooling Systems;
EDIN; Amorim; Doctorgimo; C-Food; Cru Design.

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

Several partnerships to strengthen the technical and pedagogical skills are developed and various activities are
established, the ongoing monitoring of activities allows obtaining important synergies and strengthens the
implementation of improvements. Contact with other institutions, and its activities, enables the exchange of good
practice, extremely relevant factors in the context of continuous improvement that IPCA calls.
Among the various activities and projects, we highlight the project PT21, co-Financed by the European Community
Fund through COMPETE Operational Programme Competitiveness Factors.
For international partnerships collaborations have been planned with the University of Northampton, Technological

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ee4b95a1-c685-26cc-a6f6-54eb465323a6
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University of Paraná and the Academy of Fine Arts in DROCLAW. 
Should also be noted the partnerships with companies, mostly regional: Centi; Citeve; Jordao Cooling Systems; EDIN;
Amorim; Doctorgimo; C-Food; Cru Design.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
O IPCA desenvolve um conjunto de actividades e de projectos e estabelece parcerias de carácter nacional e
internacional com vista a reforçar a sua capacidade técnico-pedagógica.
O permanente acompanhamento das actividades permite a obtenção de sinergias importantes e reforça a
implementação de melhorias. Os contactos com outras instituições e as suas actividades, quer no âmbito nacional
como internacional, facilita a troca de boas práticas, factores de extrema relevância no contexto da melhoria contínua
que a instituição preconiza.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
IPCA develops various activities and set up several national and international partnerships. In order to strengthen the
technical and pedagogical skills the constant monitoring of activities allows obtaining important synergies and the
implementation of improvements. Contact with other institutions, and its activities, enables the exchange of good
practice, extremely relevant factors in the context of continuous improvement that IPCA follows.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

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

A nível de formação avançada o IPCA, e numa articulação com os cursos de Design Gráfico, Design Industrial e com o
MIA oferece um variado conjunto de actividades de desenvolvimento tecnológico, como: o Dia D, Laboratórios
Abertos, Semana da Tecnologia, presença regular em feiras como a ExportHome, Interdecoração e recentemente no
Gaia Design Meeting organizado pela AND, assim como:
. Exposição de projetos em Guimarães no contexto da Capital Europeia da Cultura 2012
. Apresentação dos trabalhos em conferências nacionais e internacionais (AHFE, SHO, Designa)
. Projecto “Iluminar é preciso” em parceria com o projeto Design é Preciso e com a instituição ENTREAJUDA.
. Exposição Arte na Leira
. iTechStyle
. MEDICA
. Exposição com os trabalhos realizados pelos alunos no salão nobre da câmara Municipal de Barcelos intitulada 41º N
8º W
. Visitas regulares a escolas secundárias que ministram cursos de Design
. Aquammeting 3ª feira internacional de turismo de saúde e bem-estar

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s)
of the study programme. 

IPCA in conjunction with the Industrial Design and Graphic Design degrees as well as MIA, offers a wide range of
technological development activities, such as: D Day, Open Labs, Technology Week, regular presence at fairs such as
ExportHome, Interdecoração and recently in Gaia Design Meeting organized by the AND, as well as:
. Exhibition of projects in Guimaraes within the context of the European Capital of Culture 2012
. The presentation of papers in national and international conferences (AHFE, SHO, Designa)
. Project "Light is necessary" in partnership with the project Design is Needed and the ENTREAJUDA institution.
. Exhibition Arte na Leira
. iTechStyle
. MEDICA
. Exhibition with the work done by students in the showroom of the Barcelos City Hall entitled 41 N 8 W
. Regular visits to secondary schools providing Design courses
. Aquammeting 3rd international fair of health tourism and wellness

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

O MDDP em articulação com outros cursos da instituição tem apoiado diversas iniciativas de carácter cultural e
artístico. Destacam-se a participação nos eventos “The Next Big Idea”, “EggDrop - Estrutura Biomimética de proteção
ao Impacto”, BoWear. O corpo docente tem também contribuído na organização e no comité científico nas
conferências internacionais como a SEGAH (International Conference on Serious Games and Applications for Health),
a CONFIA (International Conference on Illustration and Animation), e na conferência nacional Video Jogos.
O corpo docente do mestrado em conjunto com os alunos, tem promovido a apresentação em conferências científicas
nacionais e internacionais, de trabalhos desenvolvidos no âmbito do curso, nomeadamente: SHO (UM), Designa (UBI),
AHFE 2014, Mecahitech 2014, ICNAAM 2014, INCDMTM 2014.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities. 

MDDP in conjunction with other degrees of the institution has supported several cultural and artistic initiatives. We
highlight the participations in the events "The Next Big Idea", "EggDrop Biomimicry Structure for Impact Protection"
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and Bowear. The teaching staff also contributed in organizing and scientific committee in the SEGAH (International
Conference on Serious Games and Applications for Health), CONFIA (International Conference on Illustration and
Animation), and the national Video Games conference.
The teaching staff of the MDDP, together with students, has promoted the presentation, in national and international
scientific conferences, of work developed within the course, namely: SHO (UM), Designa (UBI), AHFE 2014, Mecahitech
2014, ICNAAM 2014, INCDMTM 2014.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado. 

As informações que o IPCA divulga sobre o Instituto, o ciclo de estudos e o ensino nele ministrado estão de acordo
com os princípios reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino superior, designadamente
no que toca à obrigação das informações (guia informativo) a serem disponibilizadas através da internet.
Destas informações constam (em www.ipca.pt) entre outras:
. A natureza da Instituição, inserida no subsistema Politécnico do Ensino Superior, e a sua estrutura organizacional;
. Os cursos ministrados, respectivas condições de ingresso, duração e créditos conferidos;
. Graus académicos que são conferidos;
. Os objectivos e planos de estudo do ciclo de estudos, bem como a sua duração e regime de funcionamento;
. O regime de avaliação contínua praticado;
. Informação geral de interesse para candidatos e alunos.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to
students. 

The information that IPCA discloses about the Institute, the study degrees it is provided in accordance with the
regulatory instruments for the creation of the European area of higher education, particularly with regard to the
obligation of information (information package) to be made available over the internet.
This information set forth (in www.ipca.pt) among others:
. The nature of the institution, part of the Polytechnic subsystem of Higher Education, and its organizational
structure;
. The degrees, their conditions of admission, duration and granted credits;
. Academic degrees which are conferred;
. The objectives and curricula of each course, as well as their duration and their regime;
. The continuous assessment practiced;
. General information of interest to candidates and students.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 0
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Existência de unidades curriculares de Projeto Aplicado, que facilitam uma base de integração de várias disciplinas na
realização de projetos.
Forte componente prática laboratorial onde são considerados trabalhos integrados e multidisciplinares, articulada
com os objetivos de uma formação superior politécnica, incutindo conhecimentos do saber fazer nos seus mestres.
Elevado acompanhamento docente/aluno, o que permite uma dedicação personalizada e especifica às necessidades
de cada aluno.
Garanta de igualdade de oportunidades, em especial, aos trabalhadores estudantes, permitindo enriquecer os
assuntos/temas apresentados durante as aulas.
Clara definição das competências dos órgãos responsáveis pela revisão/reestruturação curricular, articulação dos
conteúdos programáticos e definição do pessoal docente afeto ao curso.
Aposta na Qualidade e nos procedimentos com vista à garantia da qualidade e melhoria contínua: existência de um de
conselho para a avaliação e qualidade com competência na elaboração de propostas de mecanismos de auto
avaliação do desempenho do IPCA.
O nível de equipamento laboratorial (listado neste relatório de autoavaliação) ao dispor dos alunos é recente,
atualizado e adequado as UC’s lecionadas.
Centro de investigação DIGARC que contribuiu, muito significativamente, para a melhoria das atuais condições de
estudo e investigação.
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Corpo docente com elevado nível de formação académica, composto maioritariamente por docentes doutorados ou
em vias de concluir o doutoramento.
Caráter eminentemente prático do curso (a generalidade das unidades curriculares são teórico práticas), sem prejuízo
da formação científica.
Docentes desenvolvem a sua atividade científica em centros de investigação de reconhecida qualidade.

8.1.1. Strengths 
Existence of Project courses that facilitate the integration of various disciplines through projects development.
Strong practical laboratory component where integrated and multidisciplinary works are considered, coordinated with
the objectives of polytechnic higher education, instilling knowledge and know-how in their graduates.
High teacher / student monitoring, which allows personalized assistance to the specific needs of each student.
Ensuring equal opportunities, in particular for working students, allowing to enrich the subjects/ topics presented
during class.
Clear definition of competences of the responsible boards for the curricular revision/reestructuration, articulation of
the program contents and definition of the teaching staff allocated to each study cycle.
Focus on Quality issues and procedures to promote the quality assurance and enhancement of learning and teaching;
it exist a council for the evaluation and quality that develop competencies in the elaboration of proposals of
performance selfa-ssessment mechanisms
The level of laboratory equipment (listed in this self-assessment report) available to students is recent, updated and
adapted to the taught CUs;
DIGARC Research Centre which contributes very significantly to improving the current conditions of study and
research.
Teaching staff with high level of education, composed mostly by Ph.Ds or about to complete the doctoral studies.
Very practical character of the degree(most of the UCs are mostly theoretical practical and two are exclusively
practical), not forgetting obviously the scientific education.
Teachers develop their scientific activities in research centers of recognized quality.

8.1.2. Pontos fracos 
Possuir um ambiente de investigação disperso por centros de investigação externos ao IPCA.
Necessidade de uma reprografia/papelaria ajustada às necessidades dos estudantes do mestrado.
Reduzido tempo dos alunos na instituição, principalmente na parte da dissertação. 
Dificuldade em desenvolver parecerias empresariais no âmbito de projetos de desenvolvimento e investigação.
Falta de pessoal não docente com conhecimentos na área para apoio aos laboratórios.
Falta de uma residência para alojar os estudantes.
Necessidade de melhorar as acessibilidades ao campus e também algumas infraestruturas de suporte (v.g. o acesso
ao campus, as infraestruturas para a pratica de desporto e outras atividades culturais e de lazer).
Reduzida mobilidade de estudantes do ciclo de estudos.
Numero reduzido de alunos envolvidos em projetos de investigação.
A inexistência de uma unidade curricular ligada a empreendedorismo, dada a importância desta temática para a área
do design.

8.1.2. Weaknesses 
Owning a research environment dispersed through research centers outside IPCA.
Need for a copy center adjusted to the needs of the students.
Reduced time of the students in the institution. mainly in dissertation development.
Difficulty in developing business partnerships in R&D&I projects;
Lack of non-teaching staff with expertise in the area to support laboratories;
Lack of a residence to accommodate displaced students;
Improvements needed in the access to the campus and in some support infrastructures (e.g. infrastructures to sports
practice activities and other cultural and leisure activities).
Reduced mobility of students of the study cycle.
Reduced number of students involved in research projects.
The lack of the course on entrepreneurship, given the importance of this topic to the field of design.

8.1.3. Oportunidades 
Necessidade de recursos humanos qualificados no sector do Design Industrial.
Possibilidade de explorar sinergias com empresas de desenvolvimento de Design Industrial, fomentando uma maior
integração dos alunos na indústria.
O curso pode contribuir para o aumento da visibilidade e reconhecimento do IPCA.
Visão estratégica para a área da qualidade bem definida no Plano Estratégico para 2011-2015; com indicadores a
atingir e metas associadas claramente definidas.
Encetar contactos com cursos semelhantes no espaço europeu e norte-americano.
Investigação de alguns docentes noutras áreas de conhecimento poderá ter aplicação no Design Industrial
Ramo de atividade com grande potencial de investigação aplicada.
Alunos do presente ciclo de estudos são estimulados a desenvolver projetos e integrar projetos multidisciplinares.
Oportunidade de colaboração com alunos de outras licenciaturas, tais como: Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores; e Design Gráfico.
Necessidade de promover ainda mais os níveis de internacionalização, através de parcerias e do fomento da
mobilidade.
Protocolos estabelecidos com empresas e instituições podem estimular o desenvolvimento de novos projetos de
investigação.
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8.1.3. Opportunities 
Need for skilled human resources in the industrial design sector.
Possibility to exploit synergies with companies developing Industrial design by increasing the integration of students
in the industry.
The study cycle can help to increase the visibility and recognition of IPCA.
Strategic vision for the quality area well defined in the strategic plan for 2011-2015, including indicators to reach and
the associated targets.
Initiating contacts with similar degrees in American and European spaces.
Research of some teachers in other areas of knowledge can have application in Industrial Design.
Field of activity, with great potential for applied research.
Students of this course are encouraged to develop and to be integrated in multidisciplinary projects.
Opportunity to collaborate with students from other degrees, such as: Electrical and Computer Engineering, and
Graphic Design.
Need to further promote internationalization through partnerships and encouraging mobility.
Protocols established with companies and institutions can stimulate the development of new research projects

8.1.4. Constrangimentos 
Atual conjuntura nacional desfavorável pode dificultar o acesso ao ensino superior, bem como a inserção dos
graduados no mercado de trabalho em Portugal.
Constrangimentos orçamentais poderão dificultar algumas ações de melhoria.
Dificuldade burocrática no processo de compra de equipamentos.
Reduzida verba para aquisição de bibliografia.
Escassez de doutorados no ramo específico do design Industrial.
Dificuldades financeiras para a participação em conferências e eventos científicos.
É necessário conhecer a perceção dos empregadores em relação aos diplomados do ciclo de estudos.
. 

8.1.4. Threats 
Current national situation unfavorable can difficult the access to higher education, as well as the integration of
graduates into the labor market in Portugal.
Budget constraints may hinder some actions for improvement.
Bureaucratic difficulties in the process of purchasing equipment.
Reduced funding for bibliography acquisition. 
Shortage of doctorates in the specific area of Industrial Design.
Financial difficulties for participation in scientific conferences and events.
It is necessary to know the perception of the employers in relation to the graduates of the study cycle.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Relativamente aos pontos fracos identificados na análise SWOT, a nossa estratégia para ações de melhoria
inclui:
1. Intensificar as atividades de investigação no IPCA. Promover a colaboração com o tecido empresarial e os centros
de investigação. Incentivar a submissão de projetos de investigação aos programas de financiamento disponíveis
(FCT, QREN, Horizon 2020).
2. Necessidade de uma reprografia/papelaria ajustada às necessidades do mestrado.
3. Utilizar a disponibilidade do horário de atendimento dos docentes, para promover ações de maior contacto e
integração com os alunos.
4. Concorrer a programas competitivos de financiamento em investigação e desenvolvimento em parceria com
empresas da área e com relevância a nível nacional.
5. Propor formação do pessoal não docente atualmente associado aos laboratórios.
6. Propor candidaturas
7. Melhoria do acesso ao campus e criação de áreas e espaços para a realização de atividades de lazer, desporto e
cultura;
8. Dinamizar e alargar o número de programas comunitários (Erasmus Mundus e Tempus) e não comunitários (Alfa,
Atlantis e Fulbright) que permitam aumentarem o n.o de estudantes em mobilidade.
9. Candidaturas a projetos de investigação e QREN na área do ciclo de estudos. 
10. Introduzir no programa uma nova unidade curricular ligada a empreendedorismo.

9.1.1. Improvement measure 
Concerning the weak points identified in the SWOT analysis, our strategy for improvement measures includes:
1. Intensify research activities at IPCA. Promote the collaboration with the corporate sector and research centers. Use
the teachers’ availability timetable, to promote greater integration and contact with students.
2. Need for reprographic place adjusted to the needs of students of the master.
3. Use the faculty office hours to promote actions of greater contact and interaction with students.
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4. Apply for competitive funding programs for research and development in partnership with businesses of the area
and of national relevance.
5. Propose the training of non-teaching staff currently associated with the laboratories.
6. Submit applications.
7. Improve access to the campus and create the covered and uncovered area to carry out leisure activities, sports and
culture.
8. Supporting and extending the number of Community programmes (Erasmus Mundus and Tempus) and non-
Community (Alfa, Atlantis and Fulbright) to increase the number of students in mobility.
9. Research projects and applications to QREN in the course area. 
10. Add a new course in the study plan connected to entrepreneurship.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Cada uma das etapas, estão interrelacionados, e o processo de aplicação ocorre frequentemente em simultâneo e de
forma permanente,
Prioridade alta para todas as medidas, envolvendo os diferentes órgãos e serviços (designadamente, serviços
académicos, serviços informáticos, gabinete para a Avaliação e Qualidade no cumprimentos destes objetivos); os
objetivos individuais definidos no âmbito do SIADAP estão também articulados com o alcance destes objetivos
organizacionais.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Each of the steps, are interrelated, and the implementation process occurs often simultaneously.
High priority will be given for all measures, involving the different agencies and services (eg, academic services,
computer services, the Evaluation and Quality office, in meeting these goals); the individual goals defined within
SIADAP are also attached to the achievement of these organizational goals.

9.1.3. Indicadores de implementação 
1. Número de projetos, número de estágios profissionais, número de projetos submetidos/aprovados
2. Decisão e capacidade de financiamento.
3. Resultados dos alunos
4. Decisão de financiamento;
5. Número de formações realizadas
6. Construção da residência.
7. Finalização da construção e da melhoria dos espaços.
8. Número de estudantes do ciclo de estudos a frequentar programas de mobilidade.
9. Número de alunos a participar em projetos de investigação e número de projetos de investigação em curso.
10. Não aplicável.

9.1.3. Implementation indicators 
1. Number of projects, number of professional internships, number of projects submitted/approved
2. Decision and financing capacity.
3. Students' results
4. Financing decision;
5. Number of trainings conducted
6. Number of available study rooms. Completion of the construction
7. Completion of the construction and improvement of the spaces.
8. Number of students of the degree attending mobility programs.
9. Number of students to participating in research projects and number of ongoing research projects.
10. Não aplicável.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
Propõe-se alterar a designação de algumas UCs de modo a estar melhor alinhada com os objetivos das respetivas
unidades curriculares no enquadramento global do curso, sem alteração significativa dos conteúdos das unidades
curriculares.

"Design de Interação e Tecnologias Digitais" para "Design de Interação e Comunicação Digital" 
"Ergonomia e Biomecânica" para "Ergonomia e Usabilidade"

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
We propose to change the name of some Curricular Units in order to be better aligned with the goals of the respective
courses in the global framework of the degree, without significant changes to the contents of the courses.
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"Design de Interação e Tecnologias Digitais" to "Design de Interação e Comunicação Digital" 
"Ergonomia e Biomecânica" to "Ergonomia e Usabilidade"

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

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Design e Desenvolvimento do Produto

10.1.2.1. Study programme:
Product Design and Development

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Design e Desenvolvimento do Produto

10.2.1. Study programme:
Product Design and Development

10.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto / ECTS Observações /
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Curricular Units Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4) Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

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

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

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

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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

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

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

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

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

<sem resposta>

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

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


