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ACEF/2021/0424882 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
ACEF/1415/0424882

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2016-12-28

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

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

2._Anexo_Secção1_ponto2.pdf

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Não.
As últimas alterações foram feitas durante a última avaliação da CAE e acreditadas pela Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior, conforme DR Despacho n. 6416/2017.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
No.
The latest changes were made during the last CAE assessment and accredited by the Higher Education Assessment
and Accreditation Agency, according to ‘DR Despacho n. 6416/2017’.

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Não.
As últimas alterações foram feitas durante a última avaliação da CAE e acreditadas pela Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior, conforme DR Despacho n. 6416/2017.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
No.
The latest changes were made during the last CAE assessment and accredited by the Higher Education Assessment
and Accreditation Agency, according to ‘DR Despacho n. 6416/2017’.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Além do elencado no ponto 2, a ESD não teve alterações substanciais. No entanto, importa sublinhar que a Câmara
Municipal de Barcelos cedeu ao IPCA um edifício histórico no centro da cidade de Barcelos, a Escola Gonçalo Pereira,
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onde funcionará, a curto prazo a ESD.
Ainda sobre alterações significativas nas instalações no campus do IPCA, importa referir que se encontra em pleno
funcionamento a nova biblioteca do IPCA – Biblioteca Mariano Gago. Inaugurada em 2018, é um espaço fundamental
para o apoio ao estudo e para a pesquisa e investigação da comunidade académica. Ainda sobre instalações, importa
registar a inauguração do novo Bar do Campus, em dezembro de 2020.
As demais instalações da ESD, como os Laboratórios e Oficinas afetos às áreas do Design Industrial estão igualmente
disponíveis para utilização do curso de Design Gráfico, nomeadamente ao nível de impressão 3D, corte laser e outros
equipamentos oficinais.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
In addition to the things listed in point 2, about the Audiovisual Laboratory, ESD has not had any substantial changes.
However, it is important to underline that the Barcelos City Council gave IPCA a historic building in the center of
Barcelos, the Gonçalo Pereira School, where the ESD will operate very soon.
Still regarding significant changes in the facilities on the IPCA campus, it should be noted that the new IPCA library -
Biblioteca Mariano Gago is in full operation. Inaugurated in 2018, it is a fundamental space for supporting study and for
research and investigation by the academic community. Still on facilities, it is important to note the inauguration of the
new Campus Bar, in December 2020.
The other ESD facilities, such as Laboratories and Workshops in the areas of Industrial Design are also available for
use in the Graphic Design course, namely in terms of 3D printing, laser cutting and other workshop equipment.

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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A licenciatura em Design Gráfico procura ampliar a sua rede de parceiros sendo objetivo principal estabelecer
parcerias para que os alunos possam desenvolver projetos num contexto mais aproximado ao mercado.
No contexto internacional, continua-se a investir em parcerias através de programas de mobilidade, com o apoio do
Gabinete de Relações Internacionais, apoiando deslocação de alunos para Instituições de Ensino Superior com
protocolos assinados com o IPCA, havendo, também, uma crescente procura por parte de alunos provenientes das
instituições parceiras. Também se deve aqui referir o programa FriPort Start Program que envolveu a zona de Frisian
do norte da Holanda e Portugal, e a rede de IESs europeias, Regional University Network, da qual o IPCA faz agora
parte.
No contexto nacional, procura-se sempre que possível e cada vez mais, desenvolver projetos académicos em parceria
com instituições culturais e empresas locais e regionais.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The degree in Graphic Design seeks to expand its network of partners, the main objective being to establish
partnerships so that students can develop projects in a context closer to the market.
In the international context, the school continues to invest in partnerships through mobility programs, with the support
of the International Relations Office, supporting the movement of students to Higher Education Institutions with
protocols signed with the IPCA, and there is also a growing demand from students coming from partner institutions.
Also worth mentioning here is the FriPort Start Program that involved the Frisian area of northern Holland and
Portugal, and the European IESs network, Regional University Network, of which the IPCA is now a part.
In the national context, it is sought whenever possible and increasingly, to develop academic projects in partnership
with cultural institutions and local and regional companies.

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
No âmbito das estruturas de apoio aos processos de ensino/aprendizagem, destacam-se as seguintes melhorias:
-O módulo de gestão da assiduidade dos estudantes, com o objetivo de monitorizar e sinalizar situações de abandono
escolar precoce, funcionando como medida de combate ao insucesso. Esta informação serve também de apoio à
avaliação quando este fator é incluindo e ponderado no método de avaliação de uma UC. A informação obtida está
disponível na intranet do IPCA e no moodle, para acesso aos vários intervenientes no processo.
-O Portal IPCA, como plataforma integradora das restantes plataformas de informação utilizadas por outros serviços e
Escolas, permitindo ao GAQ a consulta dos outputs necessários para a monitorização de processos do SIGQA_IPCA,
fazendo a ligação com a informação disponível no moodle. Permite entre outros, a consulta de registos de assiduidade
de docentes e estudantes, visualizar o estado dos sumários e a consulta da informação relativa à gestão pedagógica.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Within the scope of the support structures for the teaching / learning processes, the following improvements stand
out:
-The student attendance management module, with the objective of monitoring and signaling situations of early school
leaving, working as a measure to combat failure. This information also serves to support the evaluation when this
factor is included and weighted in the evaluation method of a CU. The information obtained is available on the IPCA
intranet and moodle, for access to the various stakeholders in the process.-The IPCA Portal, as an integrating platform
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for the other information platforms used by other services and Schools, allowing GAQ to consult the necessary
outputs for the monitoring of SIGQA_IPCA processes, making the connection with the information available in the
moodle.It allows, among others, to consult the attendance records of teachers and students, to view the status of
summaries and to consult information on pedagogical management.

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

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
O ciclo de estudos não contempla a realização de estágio curricular. No entanto, no último ano do curso, e sobretudo
na Unidade Curricular de Anteprojeto, é promovida uma base de integração de várias disciplinas na realização de
projetos, acrescida da ligação dos alunos com empresas.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The course does not include traineeship.
However, in the final year and especially in the Curricular Unit of Ante Project, the integration of various disciplines is
clearly promoted, plus the connection of students with companies.

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

Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior de Design (IPCA)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Design Gráfico

1.3. Study programme.
Graphic Design

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Despacho-n.º-6416-2017-PE-DG.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Design

1.6. Main scientific area of the study programme.
Design

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

213

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

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

6 Semestres

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

6 Semesters

1.10. Número máximo de admissões.
60

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Total: 90

Design Gráfico (diurno): 40 (CNA) + 8 (EI) + 7 (CE) = 55
Design Gráfico (pós-laboral): 25 (CNA) + 5 (EI) + 5 (CE) = 35

Propõe-se uma alteração ao número máximo de admissões de 65 para 90, distribuídas pelos regimes diurno (55) e pós-
laboral (35), de modo a contemplar as vagas para Concurso Nacional de Acesso, dos Concursos Especiais e dos
Estudantes Internacionais.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Total: 90

Graphic Design: 40 (NC) + 8 (IS) + 7 (SC) = 55
Graphic Design (post-work): 25 (NC) + 5 (IS) + 5 (SC) = 35

It is proposed to change the maximum number of admissions from 65 to 90, distributed by day (55) and post-
employment (35) regimes, in order to include vacancies for the National Access Competition, Special Competitions and
International Students.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
12 Hist. da Cultura e Artes

Fórmula de Cálculo
Média de Secundário: 65% Provas de Ingresso: 35%
Nota de Candidatura: 100 pontos.
Nota das Provas de Ingresso: 95 pontos.

Preferência Regional:
Áreas de preferência: Braga, Porto e Viana do Castelo Percentagem das vagas: 30%

1.11. Specific entry requirements.
Entry Requirements:
Exams Required for Admission:
03 Drawing
10 Descriptive Geometry
12 Culture Hist. and Arts

Calculation Formula
Average Secondary: 65% Entrance Examinations: 35%
Entry Grade: 100 points.
Grade of Exams Required for Admission: 95 points.

Regional preference:
Preferred areas: Braga, Porto and Viana do Castelo Percentage of vacancies: 30%

1.12. Regime de funcionamento.
Outros



08/02/23, 11:59 ACEF/2021/0424882 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e7c49dfa-c3a9-fdbf-5ba5-5ff6e8b8e128&formId=287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1… 5/27

1.12.1. Se outro, especifique:
Este ciclo de estudos funciona em regime diurno e pós-laboral.

1.12.1. If other, specify:
This study cycle works daytime and after working hours.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Design, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Barcelos

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

1.14._Despacho-n.º9030_2020_RA_IPCA-40-45_compressed (1).pdf
1.15. Observações.

Não aplicável

1.15. Observations.
Not applicable

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Audiovisuais AV 35 0
Desenho DES 53 0
Design de Comunicação DC 83 0
Ética, Comunicação, Línguas e
Humanidades para a Gestão ECLHG 4 0

Marketing e Estratégia ME 5 0
(5 Items)  180 0  

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

As metodologias de ensino e aprendizagem são definidas de acordo com as especificidades de cada UC, integrando
PBL nas UCs laboratoriais, com contributos do responsável pela UC, do coordenador da área disciplinar e do diretor
de curso. As metodologias adotadas são transmitidas aos estudantes no início do semestre, via plataforma de e-
learning (Moodle), através da “Ficha da UC”. Esta ficha é validada pelo coordenador da área disciplinar e pelo diretor
de departamento.
A opinião dos estudantes é recolhida no final de cada semestre, através do Questionário de Avaliação Pedagógica -
QAPa, em tópicos como: “Valorização da participação dos estudantes nas atividades de aprendizagem”; “Adequação
das estratégias e metodologias de ensino/aprendizagem adotadas aos programas da UC”, e “Capacidade de estimular
a motivação e interesse nos estudantes”. Os dados obtidos são analisados pelo responsável da UC, pelo coordenador
da área disciplinar em que a UC se insere, e pelo diretor de curso.

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

Learning and teaching methodologies are defined according to the specificities of each course, including PBL in lab
intensive courses, with contributions from the Teacher responsible for the UC, the coordinator of the disciplinary area
and the course director. The methodologies adopted are made available to students at the beginning of the semester,
via e-learning platform (Moodle), through the "UC’s File". This document is validated by the disciplinary area’s
coordinator and by the department director.
The students' opinion is collected at the end of each semester, through the Pedagogical Evaluation Questionnaire -
QAPa, on topics such as: "Valuing student participation in learning activities"; "Adequacy of teaching/learning
strategies and methodologies adopted for UC programs" and "Ability to stimulate student motivation and interest".
The data obtained are analyzed by the Teacher responsible for the UC, by the coordinator of the disciplinary area, and
by the program director.

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

A contabilização do n.º de ECTS para uma UC tem por base o volume total de trabalho do estudante: horas de aula;
trabalhos práticos; seminários; estágios; trabalho pessoal (estudo individual); exames e outras formas de avaliação. A
verificação da adequação da carga média de trabalho por UC é feita inicialmente, ao elaborar a respetiva ficha. No final
de cada semestre, o aluno responde aos Questionários de Avaliação Pedagógica - QAPa, por UC, via Moodle. Os QAPa
incluem itens que incidem sobre a carga de trabalho, tais como: “Adequação da carga horária semanal (horas de
contacto) ao programa da UC”; “Adequação do volume de trabalho da UC, fora das horas de contacto”; e
“Correspondência entre o volume de trabalho exigido para a UC e o número de ECTS”.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The number of ECTS of a CU is calculated taking into account the student’s total workload, including: class hours;
work assignments; seminars; internships; personal work (individual study); exams and other forms of evaluation
. In this sense, the verification of the adequacy of the average workload per curricular unit is done initially, when
preparing the certificate. At the end of each academic semester, the student responds to the Pedagogical Evaluation
Questionnaire - QAPa, for each UC, which are made available through the Moodle platform. The questionnaires include
items that focus on workload, such as: "Adequacy of weekly workload (contact hours) to the UC program"; "Adequacy
of the workload of the UC, outside contact hours"; and "Correspondence between the amount of work required for the
UC and the number of ECTS".

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

As metodologias de avaliação foram selecionadas de modo a que os objetivos das unidades curriculares possam ser
atingidos, tal como se pode constatar nas fichas das diversas unidades curriculares do ciclo de estudos. Tendo em
consideração as recomendações do processo de Bolonha, e com o objetivo de melhorar o sucesso escolar dos
estudantes, tem sido privilegiada a avaliação periódica (contínua) nos ciclos de estudos existentes na ESD. Com este
tipo de avaliação pretende-se que os estudantes desenvolvam um trabalho continuado ao longo do semestre. As
metodologias de avaliação integram, frequentemente, diversas componentes de avaliação (ex.: trabalhos práticos,
relatórios e apresentações orais de trabalhos práticos). Este tipo de sistemas de avaliação permite avaliar não só o
domínio dos conteúdos dos conteúdos programáticos expostos nas aulas, bem como a aquisição de competências
por parte dos estudantes.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The evaluation methodologies have been selected so that the goals of the curricular units can be reached, as can be
seen in the curricula of the various curricular units of the study cycle. Considering the recommendation of the Bologna
Process, and in order to improve student's achievement, periodic (or continuous) assessment in ESD's study cycles
has been encouraged. With this type of evaluation, it is intended that the students develop a continuous work
throughout the semester. Evaluation methodologies often include several evaluation components (e.g. practical
projects, written reports and oral presentations of the practical projects). This type of evaluation system allows
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assessing the apprehension, not only of the curricular contents of the curricular unit exposed in class, but also the
acquisition of competences by the students.

2.4. Observações

2.4 Observações.
A estrutura curricular foi alterada de acordo com a última publicação em DR.

2.4 Observations.
The curricular structure has been changed according to the latest publication in DR.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Cristiana Rodrigues Serejo - Professora Adjunta, a tempo integral e de carreira.
Manuel António Carneiro Gaspar de Melo Albino - Professor Adjunto, a tempo integral e de carreira.

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Ana Catarina Vieira
Rodrigues da Silva

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Informação e Comunicação

em Plataformas Digitais 100 Ficha
submetida

António Manuel
Rodrigues Ferreira

Assistente ou
equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Desenho e Audiovisuais 55 Ficha
submetida

António Rui Pinto
Ferreira

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Comunicação e Expressão
Plástica 70 Ficha

submetida

Carla Suzana
Correia de Assunção
Dias

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Arte e Design 100 Ficha

submetida

Cristiana Rodrigues
Serejo

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Design de Comunicação 100 Ficha

submetida

Diana Maria Ferreira
Martins

Assistente ou
equivalente Doutor

Estudos da criança,
especialidade em Literatura
para a infância

55 Ficha
submetida

Jorge Manuel Lopes
Brandão Pereira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Media Digitais – indústrias,

públicos e mercados 100 Ficha
submetida

Jorge Miguel Neves
Ribeiro

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre CTC da Instituição
proponente Multimedia 55 Ficha

submetida

Manuel António
Carneiro Gaspar de
Melo Albino

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida

Márcia Marina
Rodrigues Brito
Duarte

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Ciências Empresariais -
Ramo Organização e
Políticas Empresariais

100 Ficha
submetida

Maria Inês dos
Santos Laranjeira

Assistente ou
equivalente Doutor Design 55 Ficha

submetida
Maria da Graça
Fernandes Pinheiro
da Silva

Assistente
convidado ou
equivalente

Doutor Belas Artes - Design 55 Ficha
submetida

Marta Alexandra da
Cruz Madureira

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Design da Imagem 100 Ficha
submetida

Marta Alexandra
Andrade Cunha

Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado
Título de
especialista (DL
206/2009)

Turismo 55 Ficha
submetida

Nuno Duarte Martins Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Media Digitais 100 Ficha

submetida
Paulo Alexandre
D’Alva Baptista

Assistente ou
equivalente Mestre CTC da Instituição

proponente Artes Visuais 50 Ficha
submetida
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Pedro Mota Teixeira Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Audiovisuais 100 Ficha
submetida

Sofia Moura Pinheiro
Barreira

Assistente
convidado ou
equivalente

Doutor Educação Artística 55 Ficha
submetida

Susana Amélia
Vieira Jorge

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor História da Arte Portuguesa 100 Ficha

submetida
     1505  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
19

3.4.1.2. Número total de ETI.
15.05

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 10 66.445182724252

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 11.2 74.418604651163

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

10.2 67.774086378738 15.05

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

1.55 10.299003322259 15.05

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5/annexId/1a70541e-de40-d5df-1ea8-60266ebf0c8a
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5/annexId/c55227bc-0558-4692-d246-60266e40d78c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5/annexId/4e2daf0a-3a44-dd54-bb57-60266f1cab7e
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staff

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

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

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

9 59.800664451827 15.05

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

3 19.933554817276 15.05

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

A ESD dispõe de serviços administrativos e laboratoriais-oficinais que prestam apoio técnico e administrativo ao seu
funcionamento, colaborando com a Direção da Escola na concretização da sua atividade. Estão afetos aos Serviços
Administrativos de Escola 3 funcionários em regime de tempo integral.
Nos Serviços laboratoriais-oficinais estão afetos 2 técnicos com formação nas áreas pedagógicas e científicas da
Escola, nomeadamente dos audiovisuais e do design industrial; dando apoio às atividades letivas, de extensão
pedagógica e de investigação.
Para além dos Serviços acima mencionados a Escola dispõe de uma Técnica Superior afeta ao ID+, o Centro de
Investigação do polo IPCA, com funções consultivas, de estudo, planeamento, programação e aplicação de métodos e
processos de natureza técnica.
Ainda a referir o apoio prestado pelos funcionários dos restantes serviços IPCA, transversais ao seu funcionamento,
onde trabalham mais 44 funcionários em dedicação exclusiva.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year.
The ESD has administrative and workshop/laboratorial services that provide the necessary support at technical and
administrative levels, collaborating with the School's Direction in the implementation of its activities. Are affections to
Administrative School Services 3 employees on a full time basis.
The Workshop/Laboratorial Services, has 2 hired technicians with training in the specific educational and scientific
areas of the School, namely audiovisual and industrial design; supporting learning activities and other pedagogical
extension, research and development activities.
Besides these mentioned Services, the School has an Administrative dedicated to the research group ID+, IPCA’s unit,
with consultancy, prospection, planning, and programming tasks, and application of methods and processes of
technical nature.
It is also worth mentioning the support provided by the employees of the remaining IPCA services, where 44 other
employees work with exclusive dedication.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Os funcionários diretamente afetos aos serviços administrativos da ESD possuem formação superior (licenciatura). De
sublinhar ainda que ambos os técnicos afetos aos Laboratórios são mestrandos na sua área de intervenção.
Relativamente aos restantes serviços, 37 funcionários possuem formação superior (incluindo mestres) 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. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.
The non-academic staff directly allocated to the School of Design administrative services have higher education
degrees. It should also be remarked that both technicians working in the Workshop/Laboratorial Services are MA
students in their areas of action.
Regarding the remaining services, 37 employees have higher education qualifications (including master’s degree) and
the rest have secondary education.
IPCA promotes and supports the ongoing training of its staff, creating conditions for their progress and development
of their studies, and that way achieving higher levels of qualification.

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos.
269



08/02/23, 11:59 ACEF/2021/0424882 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e7c49dfa-c3a9-fdbf-5ba5-5ff6e8b8e128&formId=287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a… 10/27

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 35.7
Feminino / Female 64.3

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 89
2º ano curricular 89
3º ano curricular 91
 269

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 65 65 65
N.º de candidatos / No. of candidates 321 354 390
N.º de colocados / No. of accepted candidates 65 65 67
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 64 64 66
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 124.6 137 145.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 159.1 163.8 172.1

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes.
Não aplicável

5.3. Eventual additional information characterising the students.
Not applicable

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 66 69 65
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N
years* 57 59 56

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 7 7 7

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 1 2 0
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N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of
graduates in more than N+2 years 1 1 2

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não aplicável.

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

Not applicable.

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

A partir da análise de dados do ano de 2019/2020 podemos afirmar que o sucesso escolar é transversal a todas as
áreas disciplinares em ambos os cursos, Design Gráfico e Design Gráfico Pós-Laboral, atingindo uma taxa de 97% de
aprovação no rácio Aprovados/Avaliados, não se registando nem diferenças significativas nas várias áreas científicas,
nem áreas científicas problemáticas. Esta transversalidade do sucesso é também encontrada nos diferentes anos
escolares, mas, para além disso, os últimos anos dos cursos registam taxas mais altas de aprovação, com os valores
a situarem-se entre os 98.4% (DG PL) e os 99.2% (DG).
No que concerne à assiduidade podemos referir que, no curso de Design Gráfico a taxa de faltas é baixa (7%), e que,
no curso de Design Gráfico Pós-Laboral se registam taxas de falta de assiduidade entre os 11%, quando a análise é
feita com base nos inscritos, e os 13%, quando se toma como base os avaliados. Este indicador em Pós-Laboral pode
estar relacionado com o perfil do estudante neste regime, que é maioritariamente trabalhador-estudante e tende a ter
mais dificuldades em conciliar o estudo com a atividade profissional.

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

From the analysis of data for the year 2019/2020, we can say that school success is transversal to all disciplinary areas
in both courses, Graphic Design and Post-Labor Graphic Design, reaching a 97% approval rate in the ratio Approved /
Evaluated, with no significant differences in the various scientific areas or problematic scientific areas. This
transversality of success is also found in the different school years, but also the last years of the courses register
higher rates of approval, with the values being between 98.4% (GD PL) and 99.2% (GD).
With regard to attendance, we can mention that in the Graphic Design course the absentee rate is low (7%), and that, in
the Post-Labor Graphic Design course, attendance rates are reported to be between 11%, when the analysis is made
based on the subscribers, and 13%, when based on the evaluated. This post-employment indicator may be related to
the profile of the student in this regime, who is mostly worker-student and tends to have more difficulties in reconciling
study with professional activity.

6.1.4. Empregabilidade.

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

Relativamente aos estudantes formados neste ciclo de estudo, os dados apresentados são a data de 31/12/2019. A
fonte dos dados apresentados é da DGES/DGEEC.
O nível de desemprego do par instituição/ciclo de estudos e que resulta do cálculo da seguinte expressão, até às
décimas, sem arredondamento: (ICEp/Dp) x 100, é de 6,5%. Este valor resulta da soma dos valores de ICEp (referentes
aos seus ciclos de estudos de formação inicial com registo válido no dia 31-12-2019) é de 16,5% e do número de
diplomados, nos anos letivos de 2013-2014 a 2016-2018, de 252.
Este valor (6,5%) fica ligeiramente acima do nível de desemprego dos diplomados da instituição (6,4%).

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

Regarding students trained in this study cycle, the data presented is the date of 12/31/2019. Data source presented is
DGES / DGEEC.
The unemployment level of the institution / study cycle pair, which results from the calculation of the following
expression, up to tenths, without rounding: (ICEp / Dp) x 100, is 6.5%. This value results from the sum of the ICEp
values (referring to their initial training study cycles with valid registration on 12/31/2019) is 16.5% and the number of
graduates, in the academic years 2013-2014 to 2016-2018, of 252.
This value (6.5%) is slightly above the level of unemployment of the institution graduates (6.4%)

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade.
O curso regista um nível de desemprego de 6,5. Apesar de não podermos concluir tratar-se de um nível satisfatório,
podemos, no entanto, registar que este nível de desemprego é ligeiramente superior ao nível de desemprego do IPCA
que atinge os 9,4 e que, considerando a atual conjuntura, o nível de empregabilidade dos diplomados do curso está
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dentro dos parâmetros normais. Os licenciados em Design Gráfico procuram, numa 1ª fase, encontrar uma saída
profissional mais específica na sua área ou em áreas similares.

6.1.4.2. Reflection on the employability data.
The course has an unemployment level of 6.5. Although we cannot conclude that this is a satisfactory level, we can
nevertheless note that this level of unemployment is slightly higher than the unemployment level of the IPCA, which
reaches 9.4 and that, considering the current situation, the level of unemployment employability of course graduates is
within normal parameters. Graduates in Graphic Design seek, in the first phase, to find a more specific professional
outlet in their area and in similar areas.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Mark (FCT)

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

ID+ Muito Bom UP – UA -
IPCA 8 3 (membros

colaboradores)
CECS Excelente UM 0 1 colaborador

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada
na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística.

No ano 2017 a maioria dos professores de carreira da ESD integraram o Instituto de Investigação em Design Media e
Cultura (ID+) (https://idmais.org/), consórcio entre a UA, a UP e o IPCA, que tem como missão a investigação
multidisciplinar visando inscrever e legitimar a investigação em design e demais práticas e sectores criativos e
culturais, que se desenvolvem em Portugal e em redes internacionais de cooperação, junto do universo científico
nacional e internacional. O ID+ foi avaliado pela FCT com Muito Bom. E se, anteriormente, os investigadores ESD já
vinham realizando o seu percurso, envolvidos em diferentes projetos financiados, a pertença ao ID+ foi
impulsionadora de um conjunto de ações e atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada nas áreas fundamentais do curso de Design Gráfico.
Devemos referir também que, desde a última avaliação, o IPCA no geral, e a ESD em particular, participaram no
Programa de Modernização e Valorização do Politécnicos de onde decorreu, por exemplo, o programa FriPort Start
Program (Practice based Research and professional Education Cooperation of Portuguese and Frisian Universities of
Applied Sciences aimed at Regional Innovation) que envolveu a zona de Frisian do norte da Holanda e Portugal, um
programa com várias áreas envolvidas em torno da transferência de conhecimento para as empresas resultando num
conjunto de projetos académicos no âmbito do Design Circular e sendo mote para a internacionalização e capacitação
para participação em outras ações. No presente o IPCA faz parte da rede de IESs europeias, Regional University
Network. EU, focada em desafios regionais e globais novos e emergentes, mas em particular no desenvolvimento
regional sustentável possibilita o incremento das atividades investigação nas áreas do Design.
É na articulação entre as diferentes frentes que a ESD vem realizando as suas atividades de desenvolvimento
tecnológico e artístico com e para a comunidade, envolvendo estudantes, professores e investigadores.
No âmbito da Licenciatura em Design Gráfico tem havido um crescendo investimento na ligação e envolvimento da
comunidade de Barcelos, em parceria com a Câmara Municipal de Barcelos, através dos seus espaços museológicos e
galerias, com a organização de exposições do âmbito do design, bem como de conferências sobre temáticas
relacionadas com o design, artesanato e identidade de Barcelos.
Referir ainda, o envolvimento dos docentes do curso na organização das conferências internacionais: CONFIA -
Conferência Internacional em Ilustração e Animação (www.confia.ipca.pt) e da DIGICOM – International Conference on
Digital Design and Communication (https://digicom.ipca.pt/#filter=home.en), envolvendo também os alunos na
organizão e participação destas conferências abertas à comunidade estudantil e científica nacional e internacional
promovendo a disseminação e discussão do conhecimento.

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

In 2017, most of ESD's career professors joined the Research Institute for Design Media and Culture (ID+)
(https://idmais.org/), a consortium between the AU, UP and IPCA, whose mission is multidisciplinary research aiming
to enroll and legitimize research in design and other creative and cultural practices and sectors, which are developed

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/287c148f-b0cb-89ee-caba-60266a1992e5
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in Portugal and in international cooperation networks, within the national and international scientific universe. ID+ was
rated by FCT as Very Good. And if, previously, ESD researchers had been carrying out their journey, involved in
different funded projects, the belonging to ID+ was the driver of a set of actions and activities of technological and
artistic development, provision of services to the community and advanced training in the fundamental areas of the
Graphic Design course.
We should also mention that, since the last evaluation, the IPCA in general, and the ESD in particular, participated in
the Polytechnic Modernization and Valorization Program, from which the FriPort Start Program (Practice based
Research and professional Education Cooperation) took place, for example, of Portuguese and Frisian Universities of
Applied Sciences aimed at Regional Innovation, that involved the Frisian area of northern Holland and Portugal, a
program with several areas involved around the transfer of knowledge to companies resulting in a set of academic
projects within the scope of Circular Design and being a motto for internationalization and training for participation in
other actions. At present time IPCA is part of the European university network, Regional University Network. EU,
focused on new and emerging regional and global challenges, but in particular on sustainable regional development,
enables the increase of research activities in the areas of Design. It is in the articulation between the different fronts
that ESD has been performing its technological and artistic development activities with and for the community,
involving students, teachers and researchers. Within the Graphic Design Degree there has been a growing investment
in the connection and involvement of the Barcelos community, in partnership with the Barcelos City Council, through
its museological spaces and galleries, with the organization of exhibitions in the field of design, as well as conferences
on themes related to the design, crafts and identity of Barcelos.
Also note the involvement of the course teachers in the organization of international conferences: CONFIA -
International Conference on Illustration and Animation (www.confia.ipca.pt) and DIGICOM - International Conference on
Digital Design and Communication (https: // digicom. ipca.pt/#filter=home.en), also involving students in the
organization and participation of these conferences open to the national and international student and scientific
community, promoting the dissemination and discussion of knowledge.

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

O curso de Design Gráfico tem participado (workshops, conferências, entrevistas e masterclasses) em vários projetos
- financiados e outros - da ESD e do ID+, com impacto regional, nacional e internacional, nomeadamente ao nível da
capacitação das empresas através do design, exemplos:
- DEI - Fórum de Design, Empresas e Inovação da Região do Cávado, 27000€
- FUSION - Creative Europe (IPCA parceiro), 50000€
- Digital Treasures - Creative Europe da DGLAB, 23000€;
- Projeto Design Cidadania, em parceria com o CIED Minho;
- Anti-Amnésia, em atividades de investigação em contextos de ensino do design;
- Projeto Design Cidadania, em parceria com o projeto BIONEIVA, da ONGA Associação Rio Neiva;
- Workshop Processing, em parceria com o projeto Wisdom Transfer, atividades de investigação em contextos de
ensino do design;
- “O design como agente para o desenvolvimento territorial e a territorialização” Special Session (Chairs Jorge Pereira
e Paula Tavares), 26.º Congresso da APDR.

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

The Graphic Design course, through its teachers and students, has participated (workshops, conferences, interviews
and masterclasses) in various ESD and ID + projects, namely:
- DEI - Cávado Region Design, Business and Innovation Forum, 27000€;
- FUSION - Creative Europe (IPCA partner), 50000€;
- Digital Treasures - Creative Europe da DGLAB, 23000€;
- Design Citizenship Project, in partnership with CIED Minho;
- Anti-Amnesia, integrating research activities in design teaching contexts in Higher Education;
- Design Citizenship Project, in partnership with the BIONEIVA project, by ONGA Associação Rio Neiva;
- Workshop Processing, in partnership with the Wisdom Transfer project, to integrate research activities in design
teaching contexts in Higher Education;
- “Design as an agent for territorial development and territorialization” - Special Session (Chairs Jorge Pereira e Paula
Tavares), 26th Congress of the Portuguese Association for Regional Development.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2.2
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 10.5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 5.3
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6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).
A internacionalização tem sido uma prioridade. Os números têm vindo a crescer, não só no âmbito do programa
Erasmus+, mas também de outros convénios com instituições de países fora do espaço europeu com perfis
compatíveis com a missão da ESD.
No âmbito do Erasmus+, houve um total de 48 alunos incoming; 30 outgoing; 12 estágios, 11 staff incoming e 23 staff
outgoing.
A ESD esteve envolvida em 3 projetos de cooperação internacional ao nível da investigação avançada e Chalenge-
Based Programs, com instituições da Irlanda; Espanha; Estónia; Holanda.
Em 2020 o IPCA integrou a rede de IESs europeias, Regional University Network. EU, com um foco nos desafios
regionais e globais novos e emergentes, mas em particular do desenvolvimento regional sustentável. As atividades
incluem investigação avançada, atividades com a comunidade escolar e regional, projetos de educação inovadores e
colaborativos, dentro da rede.

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

Internationalization has been defined as a priority. The numbers have been growing in the last years, not only in the
scope of the Erasmus+ program (which represents, but also in what regards other agreements with institutions outside
Europe that have matching profiles with ESD.
Within the scope of Erasmus+, in the last 3 academic years, there were a total of 48 incoming students; 30 outgoing; 12
internships; 11 staff incoming and 23 staff outgoing.
ESD was also involved in 3 international cooperation projects at the level of advanced research and Chalenge-Based
Programs, with institutions from Ireland; Spain; Estonia; Netherlands.
In 2020, the IPCA joined the network of European HEIs, Regional University Network. EU, with a focus on new and
emerging regional and global challenges, but in particular sustainable regional development. Activities include future
and advanced skills-based teaching, learning, research and engagement actions across the network.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
No âmbito de experiências pedagógicas inovadoras em contexto internacional, importa referir a participação de um
estudante na EIA (European Innnovation Academy), na edição de 2019.

6.4. Eventual additional information on results.
In the context of innovative pedagogical experiences in international context, it is important to mention the
participation of a student in EIA (European Innovation Academy), in 2019 edition.

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

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de
preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao
preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.

Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://ipca.pt/wp-content/uploads/2021/03/Manual-de-Qualidade-final-1.pdf

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

<sem resposta>

7.2 Garantia da Qualidade

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

https://ipca.pt/wp-content/uploads/2021/03/Manual-de-Qualidade-final-1.pdf
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resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas.

No Manual da Qualidade estão definidos os procedimentos de monitorização, avaliação e follow-up para a dimensão
do Ensino e Aprendizagem (EA), no âmbito do Sistema Interno de Garantia da Qualidade do IPCA (SIGQa-IPCA), que
abrange todas as dimensões da missão institucional.
O IPCA aprovou a 2ª edição do Manual da Qualidade do IPCA através do despacho PR 15/2021. Este MQ define os
macroprocessos, bem como os processos nucleares’ e os ‘processos de suporte’ e respetivos
subprocessos/procedimentos, alinhados com as linhas estratégicas definidas para o quadriénio 17-21 e com os
referenciais da A3ES, adaptados aos ESG 2015. Esta revisão teve em conta a nova estrutura orgânica e modelo
organizacional do IPCA bem como as suas áreas nucleares e transversais de atuação. Este processo foi gradual e
faseado de modo a envolver os responsáveis e dirigentes de serviços e órgãos da Instituição. Em complemento a esta
revisão do MQ, está a ser concluído a revisão ao Manual de Procedimentos (MP), documento de referência para a
implementação, o controlo interno eficaz e a melhoria do desempenho em todas as áreas de intervenção definidas no
âmbito da qualidade.
Os procedimentos de monitorização, avaliação e melhoria do ensino desenvolvem-se com diferentes níveis de
intervenção de acordo com as competências e nível de responsabilidade de cada interveniente.
A unidade base de análise é a unidade curricular (UC), constituindo o ponto de partida de todo o processo de
autoavaliação do EA. A Ficha da UC, disponibilizada aos estudantes no início da sua lecionação, incorpora toda a
informação relativa aos objetivos de aprendizagem, conteúdos programáticos, bibliografia, metodologias de ensino,
metodologias de avaliação entre outras informações relacionadas com o funcionamento da UC. Para além da ficha,
estão criados e implementados outros instrumentos de avaliação:
a) O questionário de autoavaliação Docente (QAD), preenchido no final de cada semestre pelo(s) Docente(s) que
lecionaram a UC e que engloba um conjunto de questões relacionadas com o seu funcionamento global e outro
conjunto de questões em que é solicitada uma autoavaliação da atividade desenvolvida;
b) O Relatório de autoavaliação da UC (RUC), preenchido pelo responsável da UC, em colaboração com a equipa
Docente que a ministrou, engloba informação como a caracterização dos estudantes, o sucesso escolar, resultados
dos inquéritos pedagógicos, apreciação do(s) Docente(s) acerca do funcionamento da UC, sugestões de melhoria.
Depois de preenchidos, são gerados relatórios síntese por área disciplinar que englobam um resumo do sucesso
escolar e os resultados da avaliação pedagógica de todas as UCs da área lecionadas no semestre em causa. Estes
relatórios síntese são apresentados por grau (licenciaturas, mestrados, CTeSP). Ambos os relatórios são analisados e
validados pelos coordenadores das áreas disciplinares e Diretores de Departamento.
c) Toda a informação dos RUC é depois agregada no Relatório de autoavaliação do curso (RA_Curso), que apresenta,
também, informação relativamente à mobilidade (incoming/outgoing), a evolução do número de diplomados e a
satisfação global dos estudantes com o ciclo de estudos. Cada Diretor de curso, depois de analisados os resultados
apresentados, faz uma apreciação global sobre o funcionamento do curso naquele ano letivo, que inclui uma reflexão
critica e prospetiva sobre as questões de natureza pedagógica, contemplando uma síntese dos principais pontos
fortes e fracos do curso; identificação de práticas pedagógicas de mérito, passíveis de divulgadas a toda a
comunidade académica; resultados a melhorar e apresentação de um plano de ação com medidas
preventivas/corretivas e respetiva calendarização, para se ultrapassarem as dificuldades e resultados não satisfatórios
que tenham sido detetados.
Depois de concluídos os RA_Curso, são gerados, automaticamente, relatórios síntese com os principais resultados da
avaliação do processo de ensino e aprendizagem agrupados por grau, ou seja, relatório síntese dos resultados nos
cursos de licenciatura, nos cursos de mestrado e CTeSP. Esta informação é submetida para apreciação pelo Conselho
Pedagógico (CP) que fará uma análise global, incluindo uma análise SWOT, do funcionamento e resultados do
processo de ensino e aprendizagem na UO.
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem fica concluída com a elaboração do relatório de autoavaliação da
Unidade Orgânica. Este relatório inclui, para além da apreciação global feita pelo CP ao processo de ensino e
aprendizagem, uma apreciação do Conselho Técnico-científico especialmente em relação às medidas
preventivas/corretivas sugeridas e à articulação entre o ensino/aprendizagem e investigação científica.
A implementação destes procedimentos tem como suporte o moodle, plataforma integradora de toda a informação que
diz respeito ao ensino e aprendizagem, e onde são disponibilizados e preenchidos online todos os relatórios já
implementados.
Foi também desenvolvido o ‘Relatório de Discência’, com o objetivo essencial de envolver mais os estudantes na
monitorização do ensino, com vista à sua melhoria. Este relatório é elaborado pelo Delegado de cada ano no final do
semestre, incidindo, essencialmente, na recolha de opinião dos estudantes relativamente ao funcionamento de cada
par UC/Docente, do respetivo ano curricular, da relação com a Direção de curso e das condições globais de
funcionamento do curso.
Outro instrumento importante para análise desta dimensão de avaliação são os inquéritos pedagógicos, respondidos,
online no moodle, no final de cada semestre. Os resultados são posteriormente analisados pelas Direções de curso e
pela Direção da Unidade Orgânica (UO), constituindo uma importante fonte de informação relativamente ao
funcionamento das UCs e da qualidade da atividade pedagógica dos docentes. Estes resultados são analisados,
também, ao nível do Gabinete para a Avaliação e Qualidade (GAQ) e pela Vice-Presidente para a área que reúne com os
diretores das UO e coordenadores da qualidade para analisar medidas e ações de melhoria a implementar. Estes
resultados são parte integrante dos RUC, dos RA_Curso e do relatório síntese analisado em Conselho Pedagógico
para que sejam analisados e discutidos pelos intervenientes e órgãos próprios.
A implementação de todos estes procedimentos, definidos no âmbito do SIGQa-IPCA, relativamente ao processo de
ensino e aprendizagem, são da responsabilidade de cada Unidade Orgânica, em articulação com o GAQ, que
disponibiliza na plataforma moodle, nos prazos estabelecidos, os documentos para análise e preenchimento por cada
responsável. Relativamente a outros domínios de atuação, a Direção da UO juntamente com o coordenador da
qualidade, podem designar comissões específicas para o desenvolvimento de trabalhos relacionados com a garantia
da qualidade na respetiva Unidade Orgânica.
O Gabinete para a Avaliação e Qualidade (GAQ), em coordenação com as direções de escolas e as coordenadoras da
qualidade monitorizam todo este processo, assegurando o correto preenchimento e validação destes documentos
pelos responsáveis.
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7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation.

The Manual of Quality (MQ) defines the monitoring procedures, assessment and follow up for the dimensions of
“Teaching and learning”, within the scope of the Internal Quality Assurance System of IPCA (SIGQa-IPCA), which
covers all the dimensions of the institutional mission.
IPCA approved the 2nd edition of the IPCA Quality Manual by the dispatch PR 15/2021.
This MQ defines macroprocesses, as well as nuclear processes ’and‘ support processes ’and respective subprocesses
/ procedures, aligned with the strategic lines defined for the 17-21 quadrennium and the A3ES benchmarks, adapted to
ESG 2015.
This review took into account the new organic structure and organizational model of the IPCA as well as its core and
transversal areas of activity.
This process was gradual and phased in order to involve those responsible and managers of services and bodies of
the Institution. In addition to this revision of the MQ, the revision of the Procedures Manual (MP), a reference document
for implementation, effective internal control and performance improvement in all areas of intervention defined in the
scope of quality, is being concluded.
The monitoring procedures, evaluation and teaching improvement are developed in a bottom up basis with diferente
levels of intervention according to the competencies and level of responsibility of each intervenient.
The base unit of measure is the curricular unit (CU), setting up the starting point of the overall process of self-
assessment of the teaching and learning. The curricular unit’s files (CUF), provided to the students at the beginning of
the teaching, embodies all information concerning the learning outcomes, program contents, syllabus, teaching
methodologies, evaluation methodologies among other information related with the functioning of the CU. Besides the
CUF, are created and implemented other assessment tools:
a) The teacher self-assessment questionnaire (PAQ), completed at the end of each semester by the Lecturer (s) who
taught the UC and which includes a set of questions related to its overall functioning and a self-assessment of the
activity developed;
b) Self assessment report of the CU (RUC), that is completed by the responsible person of the CU, it gathers
information as the description of the students enrolled in the CU, academic success, the results of the pedagogic
enquiries, the teacher’s appraisal about the functioning of the CU and improving suggestions. Once completed,
summary reports are generated by disciplinary area, which includes a summary of the school success and the results
of the pedagogical evaluation of all CUs of the area taught in the semester concerned. These synthesis reports are
presented by degree (bachelors, masters, CTeSP). Both reports are reviewed and validated by disciplinary area
coordinators and Department Directors.
c) All RUC information is then aggregated into the Course Self-Assessment Report (RA_Curso), which also presents
information on incoming / outgoing mobility, the evolution of the number of graduates and the overall satisfaction of
students with the study cycle. Each Course Director, after analyzing the results presented, makes an overall
appreciation of the functioning of the course in that school year, which includes a critical and prospective reflection on
pedagogical issues, including a synthesis of the main strengths and weaknesses of the course; identification of
pedagogical practices of merit that can be disseminated to the entire academic community; results to be improved and
presentation of a plan of action with preventive / corrective measures and its schedule, in order to overcome the
difficulties and unsatisfactory results that have been detected.
After the completion of the RA_Curso, summary reports are automatically generated with the main results of the
assessment of the teaching and learning process grouped by grade, that is, summary report of the results in the
undergraduate courses, in the master's and CTeSP courses. This information is submitted for appreciation by the
Pedagogical Council (CP), which will make an overall analysis, including a SWOT analysis, of the functioning and
results of the teaching and learning process in OU.
d) The evaluation of the teaching and learning process is completed with the self-report of the Organic Unit. This report
includes, in addition to the CP's overall assessment of the teaching and learning process, an appreciation of the
Technical-Scientific Council especially in relation to the suggested preventive / corrective measures and the link
between teaching / learning and scientific research.
e) Another important instrument to analyze this assessment dimension are the pedagogical enquiries, carried out, on
moodle, at the endo of each semester. The outcomes are later analyzed by the Course directions and by the Direction
of the UO, making up an important source of information concerning the functioning of the CUs and the quality of
pedagogic performance of the Professors. The outcomes of this assessment done by students are analyzed as well, by
the Evaluation and Quality Office, by the Vice-president to the field that brings together the Directors of the UO and
coordinators of quality to analyze measures and improvement actions to be implemented. These results are an integral
part of the RUC, the RA_Curso and the synthesis report analyzed in the Pedagogical Council (PC) in order to be
analyzed and discussed by the interveners and their own bodies.
The implementation of these procedures is supported by moodle, an integrating platform for all information related to
teaching and learning, and where all reports already implemented are available and completed online.
The “Student Report” that was also developed, aims mainly to engage students in the learning monitoring, focusing its
improvement. This report, prepared by the class representative of each group at the end of the semester, focusing,
essentially in collecting information from the students concerning the functioning of each pair CU/ Professor of the
corresponding school year, the relationship with the Course Direction and the overall conditions of the course.
The module for the management of student attendance, implemented since 2015/16, was developed for the monitoring
and signaling situations of school dropout, inserted in measures to combat failure and drop out. The information
obtained from this module is available on the IPCA intranet and in the moodle, for access to the various actors in the
process, namely, to the students, Professors, Course Directions, Organic Units and Services.
The implementation of all these procedures, defined in SIGQa-IPCA, in relation to the teaching and learning process, is
a responsibility of each Organic Unit, in articulation with the Evaluation and Quality Office, that makes available in
moodle platform the documents for analysis and fulfillment by each responsible. In relation to other areas of activity,
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the OU Management together with the Coordinators for Assessment and Quality may designate specific commissions
for the development of work related to quality assurance in the respective Organic Unit.
The Evaluation and Quality Office (GAQ), in coordination with the school boards and the coordinators for assessment
and quality, monitor this whole process, ensuring the correct completion and validation of these documents by those
responsible.

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

A nível institucional, existem três estruturas de coordenação e apoio à implementação dos mecanismos de garantia da
qualidade:
O Conselho para a Avaliação e Qualidade (CAQ)
O Gabinete para a Avaliação e Qualidade (GAQ)
Comissão de desenvolvimento e acompanhamento do SIGQa-IPCA (ComSIGQa)
O CAQ é o órgão responsável pela elaboração de propostas de mecanismos de autoavaliação do desempenho
institucional, das suas unidades orgânicas, das suas atividades científicas e pedagógicas, assumindo a coordenação
global e estratégica do SIGQa-IPCA e da política da qualidade. O GAQ, através do seu responsável, é a estrutura
operacional de apoio ao SIGQa-IPCA. Por sua vez, fazem parte da ComSIGQa o Vice-presidente para a Avaliação e
Qualidade, o responsável pelo GAQ e os coordenadores para a avaliação e qualidade de cada Escola. Estes últimos
são os promotores da qualidade na respetiva Escola devendo acompanhar e dinamizar a implementação dos
procedimentos definidos no âmbito do SIGQa-IPCA.

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

At the institutional level, there are three coordination and support structures for the implementation of quality
assurance mechanisms:
The Evaluation and Quality Council (CAQ)
The Evaluation and Quality Office (GAQ)
Commission for the development and monitoring of the SIGQa-IPCA (ComSIGQa)
CAQ is the body responsible for preparing proposals for mechanisms for self-assessment of institutional performance,
its organic units, its scientific and pedagogical activities, assuming the global and strategic coordination of the SIGQa-
IPCA and the quality policy. The GAQ, through its responsible, is the operational structure to support the SIGQa-IPCA.
The Vice-President for Evaluation and Quality, the responsible for GAQ and the coordinators for the assessment and
quality of each School, are part of ComSIGQa. These are the promoters of quality in the respective School and must
monitor and streamline the implementation of the procedures defined within the scope of the SIGQa-IPCA.

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

O Pessoal docente do IPCA é avaliado pelo Reg. nº418/2014, publicado em DR, 2.ª série-N.º 182, 22 de setembro,
retificado pela declaração nº1312/2014 de 22 de dezembro que faz a sua republicação integral e subordina-se aos
princípios constantes no ECPDESP.
A avaliação é regular e realiza-se obrigatoriamente de 3 em 3 anos. Tem por base as funções gerais dos docentes e
incide sobre as dimensões: (a) Pedagógica: 35%, (b) Técnico–Científica:40% e (c) Organizacional:25%, salvo nos
casos em que a lei impõe a avaliação curricular.
Intervêm no processo de avaliação: o avaliado, o Conselho Coordenador de Avaliação, o CP, o CTC o Presidente do
IPCA e a Comissão Paritária.
Na avaliação geral dos docentes é considerada, entre outros elementos, a componente da avaliação pedagógica feita
pelos estudantes no âmbito do funcionamento das UCs.

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

The academic staff of the Polytechnic Institute of Cávado and Ave, is evaluated by the renowned Regulation Order No.
11965/2010, published in Diário da República 2nd Series - No. 142-23 July 2010 (see attached Regulation) and subject
to the principles set in ECPDESP..
The evaluation is regular and is mandatory every 3 years. It is based on the general functions of teachers and focuses
on the dimensions: (a) Pedagogical: 35%, (b) Technical-Scientific: 40% and (c) Organizational: 25%, except in cases
where the law imposes the law imposes a curriculum evaluation.
They intervene in the evaluation process: the evaluated, the Evaluation Coordinating Council, the CP, the CTC the
President of IPCA and the Joint Committee.
To be noted that in the general assessment of teachers, the component of the pedagogical evaluation carried out by
the students in the scope of the functioning of the Curricular Units was established.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
https://ipca.pt/wp-content/uploads/2021/03/DecRet1312RAAD.pdf

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

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 ciclo de avaliação, são fixados os objetivos para cada funcionário, sempre por acordo entre o
avaliador e o avaliado.
A avaliação do desempenho integra o momento da autoavaliação efetuada por cada funcionário e a avaliação do grau
de cumprimentos dos objetivos previamente definidos, bem como as competências demonstradas, por parte do

https://ipca.pt/wp-content/uploads/2021/03/DecRet1312RAAD.pdf
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avaliador responsável. O resultado da avaliação é comunicado no decurso de uma entrevista, momento em que se
contratualizam os objetivos do ciclo de avaliação seguinte.

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

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, always by agreement between the
assessor and the evaluated one.
The performance evaluation integrates the moment of the self-assessment carried out by each employee and the
evaluation of the compliance of previously defined objectives, as well as the demonstrated competencies, by the
responsible evaluator.The evaluation result is reported during an interview, in which the objectives of the next
evaluation cycle are contractualized.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
No site do IPCA é disponibilizada toda a informação relativa à instituição e sua organização (órgãos, estatutos,
regulamentos), bem como tudo o que diz respeito às Escolas, unidades e demais serviços de apoio. Na página de cada
Escola, pode ser consultada a respetiva oferta educativa e outras informações úteis a toda a academia e outras partes
interessadas. Cada ciclo de estudos contém informação sobre: objetivos gerais, condições de acesso, estrutura
curricular, saídas profissionais, avaliação e acreditação e outras informações adicionais, tais como os contactos da
Direção de curso.
Nas páginas da Qualidade e do SIGQa-IPCA encontra-se publicada a informação sobre os processos de autoavaliação
institucional e dos ciclos de estudos em funcionamento, periodicamente atualizadas. Encontra-se também publicado,
para consulta pública, o resumo dos resultados da avaliação pedagógica, por ano letivo e semestre.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The IPCA website provides all the information related to the Institute and its organization (including statutes, rules and
regulations), as well as all the information related to the Schools, other units and support services.
At each school, is available information about the educational offer, curricular structure, general objectives, access
conditions, professional exits, evaluation and accreditation, as well as other relevant information about the functioning
of the study cycles, such as course director contacts.
The pages on Quality and SIGQa-IPCA contain information on the processes of institutional self-evaluation and study
cycles in operation, which are periodically updated. The aggregated results of the pedagogical evaluation, by school
year and semester, are also published for public consultation.

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

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
There were no other forms of assessment / accreditation.

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

8.1.1. Pontos fortes
-Estrutura curricular coerente com os objetivos do curso.
-Comunicação permanente entre diretor do curso e docentes do curso, no sentido de articular programas,
metodologias de ensino e de avaliação, e necessidades de revisão curricular.
-Corpo docente com elevado nível de formação académica, composto maioritariamente por docentes doutorados e
especialistas.
- Corpo docente com uma sólida experiência de docência.
- Ênfase na componente prática e destaque para exercícios de atelier e laboratoriais, indo ao encontro do ensino
superior politécnico;
- Forte preocupação no desenvolvimento de práticas multidisciplinares entre as UCs do ciclo de estudos;
- Corpo docente composto por docentes com grande diversidade de áreas de formação de base, possibilitando a
interdisciplinaridade nas diversas atividades do curso.
- Elevada proximidade entre estudantes, docentes, diretor de curso, provedor do estudante, e demais órgãos
institucionais.
- Avaliação pedagógica do docente realizada no final do funcionamento de cada UC. Estes resultados são utilizados
para a definição de medidas corretivas com vista à melhoria contínua.
- Alunos ouvidos nas suas sugestões e representados nos órgãos competentes.
- A disponibilização on-line das fichas curriculares, estruturadas de forma a demonstrarem a adequação entre os
objetivos da UC, os conteúdos programáticos e as metodologias de ensino e de avaliação adotadas facilitam o
contacto dos estudantes com cada par docente/UC.
- Melhoria significativa das condições de trabalho, salas de aula e equipamentos, com a realização de várias aulas no
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Laboratório de Audiovisuais que sofreu muito recentemente uma renovação de equipamentos
- Parcerias com várias empresas e instituições, promovendo-se os "Projetos de Experiência Empresarial" e os
programas de mobilidade Erasmus.
- Localização geográfica próxima de grandes centros urbanos, por um lado, e, por outro, inserida no "Quadrilátero
Cultural" (Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães), dinamizando o contacto com empresas e com outras iniciativas
culturais/profissionais.
- Realização de projetos que envolvem os alunos de Design Gráfico no âmbito de vários protocolos com empresas,
Câmaras Municipais, Instituições de Solidariedade Social;
- Iniciativas (embalagens, cartazes, etc.), sendo esses projetos desenvolvidos em várias UCs.
- Grande parte dos docentes do ciclo de estudos desenvolve a sua atividade científica em Centros de Investigação de
reconhecido mérito.
- Os docentes do ciclo de estudos são proativos, participando em várias conferências; workshops, seminários; e
desenvolvendo material pedagógico de apoio ao ensino.

8.1.1. Strengths

- Curriculum structure is coherent with the mission of the study cycle.
- Ongoing communication between the course director and the faculty of the cycle of studies in order to link up
programs, teaching and assessment methodologies and curriculum revision needs.
-Teaching staff with high level of education, composed mostly by PhDs and Senior Experts.
- Teaching staff with solid teaching experience.
- Emphasis on practice component and daily bases exercises and laboratory, good pratices of polytechnic education;
- Strong concern in the development of multidisciplinary practices between the UCs of the course;
- Faculty composed of teachers with great diversity of areas in basic education, allowing interdisciplinary activities in
the course.
- High proximity between students, teachers, course director, the student provider, and other institutional entities.
- Teachers evaluation is performed at the end of each UC. These results are used to define corrective measures in
order to achieve continuous improvement.
- Students are heard on their suggestions and are represented in competent organs.
- The on-line availability of the files of the curricular units, structured to demonstrate the adequacy of the objectives of
the curricular unit, the program content and the teaching methodologies and evaluation adopted, facilite the
contact among students and each professor/UC par.
- Significant improvement in working conditions, classrooms and equipment, with the completion of several classes at
the Audiovisual Laboratory, which has recently undergone equipment renovation.
- Partnerships with companies, promoting the "Projectos de Experiência Empresarial" and also Erasmus programs.-
Geographic location near large urban centers, on one hand, and on the other, part of the "Quadrilátero Cultural"
(Barcelos, Braga, Guimarães and Famalicão), stimulating contact with businesses and other cultural / professional
initiatives.
- Carrying out projects involving students of Graphic Design under several protocols with companies, City Councils,
Institutions of Social Solidarity; initiatives (packaging, posters, etc.), and these projects are developed in several
Curricular Units.
- A large part of the professors from the study program develop their scientific activity in Research Centres of
recognized merit.
- Professors from the study program are pro-active, participating in several conferences; workshops, seminars; and
developing teaching and comunication materials, projecting the disclosure of the course

8.1.2. Pontos fracos
1. Necessidade de Intensificar as atividades de investigação no IPCA. Promover ainda mais a colaboração com o
tecido empresarial e os centros de investigação.

2. Reduzida mobilidade internacional dos estudantes. O nível económico dos estudantes e o facto de muitos terem
atividade laboral limita a sua disponibilidade para participar em programas de mobilidade internacional;

3. Oferta insuficiente de formação em competências transversais.

4. Alguma dificuldade na gestão de espaços pelo facto do curso funcionar em instalações provisórias.

8.1.2. Weaknesses
1. Need to increment R&D activities in IPCA. To promote even further the collaboration with the corporate fabric and
research centers.

2. Scarce students' international mobility. The student's economic level, and their condition as part-time workers
constraints their availability to take part in mobility programmes.

3. Insufficient offer in transversal skills curricular units.

4. Some difficulty in managing spaces since the course works in a temporary building.
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8.1.3. Oportunidades
- Alargamento das instituições de ensino superior e empresas que colaboram com o curso, nomeadamente
empresas/indústrias do ramo, com recursos humanos com experiência na área, que poderão colaborar, a vários níveis,
com o ciclo de estudos.
- Oportunidades ao nível da mobilidade internacional Erasmus.
- A participação do IPCA na Regional University Network abre oportunidades de colaboração com IES internacionais
em todas as áreas, particularmente em termos de mobilidade para estudantes e docentes de design -
internacionalização.
- Oportunidade de colaboração com outros cursos de IPCA, ao nível de projetos e eventos.
- Licenciados (profissionais com formação de qualidade) com capacidade de responder às necessidades das
empresas da região.
- Licenciados estimulados para a proatividade, empreendedorismo e trabalho de equipa.
- Licenciados com formação abrangente no campo do Design de Comunicação.
- Licenciados com capacidade para se adaptarem aos novos desafios tecnológicos na área da Comunicação e
Multimédia.
- Alargar a ligação do Curso com as empresas através de estágios e protocolos profissionais.
- Através do ID+, alavancar financiamento para o desenvolvimento de projetos, conferências e outras atividades de
âmbito da investigação científica.
- A transição da ESD para o novo edifício, no centro da cidade de Barcelos, será uma boa oportunidade para que a
escola se integre ainda mais na comunidade, tirando partido das suas dinâmicas e encontrando espaço, através dos
alunos, para uma participação ativa, através de projetos que possam ir de encontro às necessidades locais. No
entanto, a ligação com a restante comunidade IPCA, irá manter-se: algumas das aulas, nomeadamente as mais
tecnológicas, manter-se-ão no campus, no Laboratório de Audiovisuais.

8.1.3. Opportunities
- Extending of the institutions of higher education and companies that collaborate with the course, mainly companies
with human resources with experience in the area, which may contribute, at various levels, to the course.
- Opportunities at the level of Erasmus international mobility.
- IPCA's participation in the Regional University Network opens opportunities for collaboration with international HEIs
in all areas, particularly in terms of mobility for students and design teachers - internationalization.
- Collaboration opportunity with other IPCA courses at the level of projects and events.
- Graduated (professionals with quality training) with ability to meet the needs of companies in the region.
- Graduated encouraged to pro-activity, entrepreneurship and teamwork.
- Graduated with broad knowledge in Communication Design field.
- Graduated with a capacity to adapto to new technological challenges in the field of Communication and Multimedia.
- Extend the connection between the study programme with companies through internships and other protocols.
- Through the ID+ Research Centre, explore financing solutions for development projects, conferences and other
related activities of scientific research.
- The transition from ESD to the new building, in the center of the city of Barcelos, will be a good opportunity for the
school to integrate even more into the community, taking advantage of its dynamics and finding space, through
students, for active participation, through projects that can meet local needs. However, the connection with the rest of
the IPCA community will continue: some of the classes, namely the most technological, will remain on the campus, at
the Audiovisual Laboratory.

8.1.4. Constrangimentos
- Disponibilidade financeira que permita uma contínua melhoria dos recursos existentes.
- As dificuldades económicas das famílias dificultam o acesso do aluno ao Ensino Superior e à sua permanência até à
conclusão do ciclo de estudos.
- Apesar da existência de bolsas de estudo, observam-se algumas dificuldade em assegurar os custos relacionados
com a participação em programas de mobilidade internacional.

8.1.4. Threats
- Financial availability that allows continuous conditions of the available resources.
-The economic constraints of the students and their families objects the access to the higher education level and the
conclusion of the degree.
- Despite the existence of scholarships, we identify difficulties in assuring the necessary conditions to participate in
mobility programmes.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria
Relativamente aos pontos fracos identificados na análise SWOT, a nossa estratégia para ações de melhoria inclui:
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1. Intensificar as atividades de investigação no IPCA. Continuar a promoção da colaboração com o tecido empresarial
e os centros de investigação. Incentivar a submissão de projetos de investigação aos programas de financiamento
disponíveis.

2. Tendo em conta as experiências positivas da escola ao nível da mobilidade internacional, continuará a ser uma
prioridade o incentivo aos programas de mobilidade, quer para estudantes, quer para o corpo docente, nomeadamente
ao abrigo do projeto RUN-EU.

3. Proposta de atualização do plano de estudo, potenciando a oferta de unidades curriculares de competências
transversais.

4. Em breve, com a deslocação da Escola Superior de Design teremos novas instalações no centro da cidade de
Barcelos.

8.2.1. Improvement measure
Regarding the weaknesses identified in the SWOT analysis, our strategy for improvement actions includes

1. To intensify research activities in IPCA. To promote collaboration between companies and research centers. To
encourage the application of research projects to the available funding programmes.

2. Considering the positive experiences resulting from international mobility, it will continue to be a priority to
encourage students and staff to these programmes, namely under the RUN-EU project.

3.The review of the study plan will increase the offer of curricular units related to transversal skills.

4. The lack of space will be solved soon, with the transfer of the School of Design to the new building in the centre of
the city of Barcelos.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida de cada uma das etapas, estão inter relacionados,
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, divisão
académica, divisão informática, serviços de ação social, gabinete para a avaliação e qualidade, gabinete de relações
internacionais, gabinetes do empreendedorismo e inovação, no cumprimento destes objetivos).

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time.
Priority (high, medium, low) and implementation time for each of the steps are related, and the implementation process
often occurs simultaneously and permanently.

High priority for all measures, engaging with different departments and services (namely academic department, IT
department, social services, office for evaluation and quality, international office, entrepreneurship, and innovation
office, in the achievement of these objectives).

8.1.3. Indicadores de implementação
1. Número de projetos desenvolvidos em parceria com o tecido empresarial e instituições sem fins lucrativos (ONGs,
IPSS,etc.).

2. Crescimento da participação em programas de mobilidade internacional, por parte de estudantes e docentes,
identificando em permanência oportunidades para novos protocolos.

3. Frequência e aproveitamento de unidades curriculares de competências transversais.

4. No caso das instalações a Câmara Municipal de Barcelos cedeu ao IPCA um edifício histórico no centro da cidade, a
antiga Escola Gonçalo Pereira, estando já adjudicada a obra de requalificação, a partir do projeto de arquitetura do
Atelier Carvalho Araújo.

8.1.3. Implementation indicator(s)
1. Number of projects developed with the corporate fabric and nonprofit organizations (NGOs, Social Institutions, etc.).

2. Increase participation in international mobility programmes, by students and staff, recognizing permanent
opportunities for future agreements.

3. Attendance and approval in curricular units of transversal skills.

4. Regarding school facilities, Barcelos Municipality gave IPCA a historic building in the city center, the old Gonçalo
Pereira School, and the requalification work has already been conferred, based on the architectural project of Atelier
Carvalho Araújo.
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação
Tendo em conta o plano estratégico do IPCA, que promove a interdisciplinaridade, as competências transversais e as
soft skills, ponderou-se a criação de unidades curriculares com caráter optativo na Licenciatura em Design Gráfico.
Num curso onde o conhecimento da vertente legal da atividade do Designer, é importante que os alunos possam
também, adquirir conhecimentos desta área, usufruindo assim, de um complemento educativo e uma visão global,
úteis para o seu futuro profissional.
Assim, pretende-se que a UC de “Sociologia da Comunicação” (3º ano, 1º semestre - 4 ects) passe a ser optativa,
permitindo que os estudantes possam escolher entre esta ou uma nova unidade curricular, "Ética e Deontologia no
Design" (3º ano, 1º semestre - 4 ects). Para um melhor equilíbrio e uniformidade entre estas ucs optativas, procedeu-se
a uma alteração no número de horas da UC de “Sociologia da Comunicação”, passando a ter um total de 110 horas de
trabalho e 45 horas de contato.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification.
Looking at IPCA strategy, which promotes interdisciplinary, transversal skills and soft skills, was considered the
creation of optional courses in Graphic Design.
In a course where the knowledge of the legal aspect of the activity of the Designer, it is important that students can
also acquire knowledge in this area, thus enjoying an educational complement and a global view, useful for their
professional future.
It is intended that the UC of “Sociology of Communication” (3rd year, 1st semester - 4 ects) becomes optional, allowing
students to choose between this or a new curricular unit, "Ethics and Deontology in Design" (3rd year, 1st semester - 4
ects).
For a better balance and uniformity between these optional units, a change was made in the number of hours of the
“Sociology of Communication” CU, with a total of 110 hours of work and 45 hours of contact.

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

9.2.

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Desenho DES 53 0
Audiovisuais AV 35 0
Design de Comunicação DC 83 0
Marketing e Estratégia ME 5 0
Gestão Empresarial / Ciências Jurídicas
Fundamentais GE / CJF 0 4 Opção

(5 Items)  176 4  

9.3. Plano de estudos

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

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre
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9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Desenho I DES semestral 160 60 6
Metodologia do Design
Gráfico I DC semestral 190 90 7

Geometria e Projeção I DES semestral 160 60 6
História do Design DC semestral 130 60 5
Fotografia AV semestral 160 60 6
(5 Items)       

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

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Desenho II DES semestral 160 60 6
Metodologia do Design
Gráfico II DC semestral 190 90 7

Geometria e Projeção II DES semestral 160 60 6
Desenho Computacional I DES semestral 160 60 6
Vídeo AV semestral 130 60 5
(5 Items)       

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

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
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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)
Ilustração I DES semestral 160 60 6
Projeto de Design Gráfico I DC semestral 190 90 7
Teoria e Crítica do Design DC semestral 130 60 5
Desenho Computacional II DES semestral 160 60 6
Tipografia DC semestral 160 60 6
(5 Items)       

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

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Ilustração II DES semestral 160 60 6
Projeto de Design Gráfico
II DC semestral 210 90 8

Cor e Perceção Visual DES semestral 140 60 5
Desenho Computacional
3D AV semestral 160 90 6

Design Editorial DC semestral 130 60 5
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 3º ano/1º semestre

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

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

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/1st semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Projeto Design Gráfico III DC semestral 240 90 9
Produção Gráfica DC semestral 160 60 6
Design de Multimédia I AV semestral 160 60 6
Semiótica da Imagem DC semestral 130 45 5
Sociologia da
Comunicação GE semestral 110 45 4 Opção
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Direito na Prática do
Design CJF semestral 110 45 4 Opção

(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 3º ano/2º semestre

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

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

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year/2nd semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Anteprojeto de Design
Gráfico DC semestral 350 120 13

Produção Audiovisual AV semestral 160 60 6
Design de Multimédia II AV semestral 160 60 6
Marketing e
Empreendedorismo ME semestral 130 60 5

(4 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Direito na Prática do Design

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Direito na Prática do Design

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Law in the Design Practice

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

9.4.1.3. Duração:
1 semestre / 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
110

9.4.1.5. Horas de contacto:
45

9.4.1.6. ECTS:
4

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Irene Maria Portela, 45 horas de contacto

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.É uma Unidade Curricular científica relativamente recente que só teve autonomia em 2010 quando os Designers mais
reconhecidos no mundo (pelo seu papel de “arautos e de transformadores de consciências”) perceberam que a sua
ação era fundamental para a humanidade. O Design é arte com sentido que transmite uma mensagem concreta às
pessoas e que pode mover o mundo num sentido ou noutro interferindo nos sistemas políticos, económicos, sociais e
humanos. As pessoas identificam-se com determinado “design” – faz parte da natureza delas - ganhou
necessariamente uma dimensão ética, e não apenas estética.
2. Necessidade de criar uma cultura de ética do Design;
3. Necessidade de conhecer quadro normativo legal aplicável ao exercício da profissão e da prática de ser designer;
4. Necessidade de conhecer os direitos e deveres associados à profissão e à prática de designer nos quadros da
recolha e tratamento de dados, do direito de autores, registo da propriedade industrial e das patentes.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1.The Ethics of the Designer is a relatively recent scientific Curricular Unit that only had autonomy in 2010 when the
most recognized Designers in the world (for their role as “heralds and transformers of consciences”) realized that their
action was fundamental for humanity . Design is art with meaning that conveys a concrete message to people and that
can move the world in one direction or another, interfering in political, economic, social and human systems. People
identify with a certain "design" - it is part of their nature - it has necessarily gained an ethical dimension, and not just
aesthetics.
2. Need to create a culture of design ethics;
3. Need to know the legal normative framework applicable to the exercise of the profession and the practice of being a
designer;
4. Need to know the rights and duties associated with the profession and the practice of designers in the framework of
data collection and processing, copyright, industrial property registration and patents.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1- O Design e a Pessoa, o seu corpo na era da pós-humanidade;
2- O Design e a Política, as fake-news e os fenómenos da comunicação em rede;
3- O Design e a Técnica, a inovação e sustentabilidade e economia circular;
4- O Design e o Direito, as normas e os sistemas de ética utilitarista;
5- Os Direitos de autor e os direitos conexos e a originalidade;
6- Os direitos de Propriedade Industrial e as patentes;
7- O Código Penal e a falsificação, a fraude e o plágio;
8- O Código Ético e Deontológico da Profissão e prática de Designer;
9- O RGPD e as dimensões do anonimato/da privacidade e o tratamento de dados; 10- As condições Gerais de Venda e
as Clausulas Gerais de Adesão e o e-commerce;

9.4.5. Syllabus:
1- Design and the Person, your body in the post-humanity era;
2- Design and Politics, fake news and network communication phenomena;
3- Design and Technique, innovation and sustainability and circular economy;
4- Design and Law, norms and systems of utilitarian ethics;
5- Copyright and related rights and originality;
6- Industrial Property rights and patents;
7- The Penal Code and counterfeiting, fraud and plagiarism;
8- The Code of Ethics and Deontology of the Profession and practice of Designer;
9- The GDPR and the dimensions of anonymity / privacy and data processing;
10- The General Conditions of Sale and the General Clauses of Adhesion and e-commerce;

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos da UC na medida em que promovem a concretização de
uma cultura de ética do Design, numa perspetiva holística de forma a desenvolver todas as dimensões da profissão e
da prática do Designer.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus contents are consistent with the objectives of the UC insofar as they promote the realization of a culture
of design ethics, in a holistic perspective in order to develop all dimensions of the profession and the practice of the
Designer.
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia mista dependendo do tipo de conteúdos programáticos:
1) Sessão expositiva dos conteúdos com recurso a pequenos filmes e exemplos da vida prática o estudante terá de
fazer um pequeno exercício escrito ou oral que é uma apreciação pessoal (baseada no que aprendeu e nas fontes,
bibliografia/webgrafia fornecidas) demonstrando a sua evolução relativamente às questões éticas levantadas.
2) Exercícios baseados em Gamificação learning : em que são simuladas situações limite e em que os estudantes
devem
optar entre duas situações (em que não há qualquer opção normalmente!) mas em o seu sentido ético é colocado à
prova sem que possam recorrer a qualquer elemento de apoio para responder a não ser os elementos fornecidos pelo
Docente. 3) Teste de conhecimento dos conceitos jurídicos

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Mixed methodology depending on the type of syllabus:
1) Expository session of the contents using short films and examples from practical life the student will have to do a
small written or oral exercise that is a personal appreciation (based on what he learned and the sources, bibliography /
webgraphy provided) demonstrating his evolution regarding the ethical issues raised.
2) Exercises based on Gamification learning: in which limit situations are simulated and in which students must
choose between two situations (in which there is normally no option!) But in its ethical sense it is put to the test
without being able to resort to any support element to answer other than the elements provided by the Teacher.
3) Test of knowledge of legal concepts

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino e aprendizagem 3) é coerente com os conteúdos 6 a 10
As metodologias de ensino e aprendizagem 1) e 2) são coerentes com os conteúdos 1 a 5

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching and learning methodologies 3) are consistent with contents 6 to 10 Teaching and learning methodologies 1)
and 2) are consistent with contents 1 to 5

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Best, K. (2010). Gestão de design. Gerir a estratégia, os processos e a implementação do design. Dom Quixote. Peltier,
F. (2013). Le Design pour les nuls, Paris, France : First. Chap.16.
Papanek, V. (1971). Design pour un monde réel. Paris, France : Mercure de France.
Manzini, E. (1991). Artefacts.Vers une nouvelle écologie de l’environnement artificiel, Paris, France : Centre Pompidou.
p.111.
Flusser, V. (2002). Petite philosophie du design (Trad. fr. Millard, C.). Oberhausbergen, France : Circé. Vial, S. (2010).
Court traité du design. Paris, France : Presses Universitaires de France. p.31.
Larrère, C. (2006). Éthiques de l’environnement. Multitudes, 24(1). doi:10.3917/mult.024.0075. p.76. Ademe. (2018).
Déchets chiffres-clés., p.9.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Irene Maria Portela

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Irene Maria Portela

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