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ACEF/1314/13922 — Relatório preliminar da CAE

Caracterização do ciclo de estudos
Perguntas A.1 a A.10

A.1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade Nova De Lisboa

A.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UNL)

A.3. Ciclo de estudos:
Tecnologia e Segurança Alimentar

A.3. Study cycle:
Food Technology and Safety

A.4. Grau:
Mestre

A.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
<sem resposta>

A.5. Publication of the study plan in the Official Journal (nº and date):
<no answer>

A.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Tecnologia Alimentar

A.6. Main scientific area of the study cycle:
Food Technology

A.7.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março (CNAEF):
541

A.7.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março (CNAEF), se
aplicável:

<sem resposta>

A.7.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março
(CNAEF), se aplicável:

<sem resposta>

A.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 74/2006, de 24 de Março):
2 anos (4 semestres)

A.9. Duration of the study cycle (article 3rd of Decreto-Lei 74/2006, March 24th):
2 years (4 semesters)

A.10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
40
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Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento
Pergunta A.11

A.11.1.1. Condições de acesso e ingresso, incluindo normas regulamentares
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais

A.11.1.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
As regras sobre a admissão ao ciclo de estudos são definidas pelo disposto no artigo 17º (segundos ciclos) do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, alterado pelos Decretos-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho, n.º 230/2009,
de 14 de Setembro e 115/2013, de 7 de Agosto. Para além disso, apresenta condições de acesso e ingresso específicas
perfeitamente adequadas:
- Titulares do grau de licenciado (1.º ciclo), obtido em instituição nacional ou estrangeira, em qualquer área de
Engenharia, Ciências Naturais ou Ciências Exatas, áreas afins ou equivalente legal;
- Titulares do grau de licenciado, obtido em instituição nacional ou estrangeira, com um número de unidades de
crédito de pelo menos 180 ECTS em qualquer área de Engenharia, Ciências Naturais ou Ciências Exatas, áreas afins
ou equivalente legal; 
- Detentores de currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a
realização do ciclo de estudos pela Comissão Científica do Mestrado.

A.11.1.2. Evidences that support the given performance mark.
The rules for admission to the SC are established at “artigo 17º (segundos ciclos) do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, alterado pelos Decretos-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho, n.º 230/2009, de 14
de Setembro e 115/2013, de 7 de Agosto”. The access conditions are adequated

A.11.2.1. Designação
É adequada

A.11.2.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
Os conteúdos programáticos do plano de estudos adequam-se à designação do mestrado

A.11.2.2. Evidences that support the given performance mark.
The contents of the study plan are in agreement with the name of the MSc course

A.11.3.1. Estrutura curricular e plano de estudos
Satisfaz as condições legais

A.11.3.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
O curso apresenta 120 ECTS, sendo que 114 são obrigatória e 6 optativas.

A.11.3.2. Evidences that support the given performance mark.
The MSc course has 120 ECTS, being 114 compulsory and 6 optional

A.11.4.1 Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
Foi indicado e tem o perfil adequado

A.11.4.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
Foram indicadas as Professoras Benilde Simões Mendes e Ana Luísa Almaça da Cruz Fernando como responsáveis
pela coordenação e implementação do ciclo de estudos que possuem uma carreira académica que garante as
competências exigidas para a coordenação de um curso de mestrado. E, embora o seu percurso cientifico não tenha
vindo a ser centrado na área do curso, possuem os requisitos de competência cientifica necessários para a sua
coordenação. Consideramos, todavia, que a instituição deve refletir sobra a manutenção na coordenação do curso de
alguém cuja principal área de intervenção não é a área do curso.

A.11.4.2. Evidences that support the given performance mark.
Profs Benilde Simões Mendes and Ana Luísa Almaça da Cruz Fernando are the coordinators of the MSc and they have
the required academic competences to coordinate a MSc course. Although their scientific career has not been focused
on the topics of the SC, it is considered that they have the scientific competences required for the coordination of the
SC. However, we suggest the institution to consider the maintenance in the coordination of a SC of someone that has
as main area of research another area than the one of the SC
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Pergunta A.12

A.12.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço.
Sim

A.12.2. São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de estágio e/ou
formação em serviço.

Sim

A.12.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço dos estudantes.
Sim

A.12.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e qualificações
adequadas (para ciclos de estudos de formação de professores).

Não aplicável

A.12.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Foi apresentada uma lista de empresas colaborantes, algumas das quais estiveram presentes durante a visita
efectuada pela CAE à instituição. Todos os estágios são devidamente acompanhados por docentes da FCT, quer
decorram na própria instituição quer em entidades externas.

A.12.5. Evidences that support the given performance mark.
A list of collaborating companies was presented, some of them being present during the visit the CAE made to the
institution. All stays are adequately followed by staff members being done in the institution or in external entities

A.12.6. Pontos Fortes.
Motivação e empenho do corpo docente.

A.12.6. Strong Points.
Motivation and commitment of the staff

A.12.7. Recomendações de melhoria.
Recomenda-se:
Alargar o leque de empresas envolvidas na orientação das teses;
Reforçar a colaboração com outros departamentos da FCT para alargar as competências disponíveis para a formação
dos alunos.

A.12.7. Improvement recommendations.
Recommendations:
Increase the number of companies involved in the supervision of the MSc thesis
Reinforce the cooperation with other departments at FCT with the aim of increasing the available competences for the
formation of the students

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Os objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos foram formulados de forma clara.

Sim

1.2. Os objectivos definidos são coerentes com a missão e a estratégia da instituição.
Sim

1.3. Os docentes envolvidos no ciclo de estudos, bem como os estudantes, conhecem os objectivos definidos.
Sim

1.4. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os objectivos estão perfeitamente definidos no relatório e são conhecidos por todos os intervenientes. Por outro lado,
é perfeitamente claro que estão enquadrados na missão e estratégia da UNL.

1.4. Evidences that support the given performance mark.
The objectives are clearly defined in the report and are known by all stakeholders. They are also clearly in agreement
with the mission and strategy of UNL
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1.5. Pontos Fortes.
Objectivos bem definidos, enquadrados nos programas actuais de formação pós-graduada e de desenvolvimento
científico.

1.5. Strong points.
Well defined objectives, in agreement with the existing post-graduate formation and scientific development programs

1.6. Recomendações de melhoria.
Reforçar a divulgação do ciclo de estudo junto aos potenciais candidatos (nacionais e internacionais). Ter uma acção
mais pro-ativa na divulgação do ciclo de estudos junto dos empregadores.

1.6. Improvement recommendations.
Reinforce the dissemination of the SC near potential candidates (national and international). To be more pro-active in
the dissemination of the study´s cycle near employers.

2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
2.1. Organização Interna

2.1.1. Existe uma estrutura organizacional adequada responsável pelos processos relativos ao ciclo de estudos.
Sim

2.1.2. Existem formas de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Sim

2.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Este CE prevê uma estrutura com vários órgãos de gestão com competências bem definidas seguindo o modelo
corrente no ensino superior universitário nacional.

2.1.3. Evidences that support the given performance mark.
The study´s cycle has a structure with management bodies with well established competences following the model
currently applied at national level

2.1.4. Pontos Fortes.
Estrutura bem consolidada e definida.

2.1.4. Strong Points.
Well consolidated and established structure.

2.1.5. Recomendações de melhoria.
Nada a recomendar.

2.1.5. Improvement recommendations.
NA

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Foram definidos mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Sim

2.2.2. Foi designado um responsável pelo planeamento e implementação dos mecanismos de garantia da qualidade.
Sim

2.2.3. Existem procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Sim

2.2.4. Existem formas de avaliação periódica das qualificações e competências dos docentes para o desempenho das
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suaus funções.
Em parte

2.2.5. Os resultados das avaliações do ciclo de estudos são discutidos por todos os interessados e utilizados na definição
de acções de melhoria.

Sim

2.2.6. O ciclo de estudos já foi anteriormente avaliado/acreditado.
Sim

2.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Existem mecanismos de Garantia de Gestão da Qualidade do Ensino transversais a toda a Universidade. Existe
implementado um sistema de gestão académica (CLIP) que suporta a recolha e divulgação de informação e
disponibiliza dados e indicadores necessários para a elaboração dos relatórios de avaliação das UC.

2.2.7. Evidences that support the given performance mark.
A Teaching Quality Management System is implemented at UNL. There is also an Academic Management System
(CLIP) that supports the collection and divulgation of the information and makes available information required for the
elaboration of the evaluation reports of the CUs

2.2.8. Pontos Fortes.
Sistema de Gestão da Qualidade eficiente.

2.2.8. Strong Points.
Efficient Quality Management System.

2.2.9. Recomendações de melhoria.
Nada a acrescentar.

2.2.9. Improvement recommendations.
NA

3. Recursos materiais e parcerias
3.1. Recursos materiais

3.1.1. O ciclo de estudos possui as instalações físicas necessárias ao cumprimento sustentado dos objectivos
estabelecidos.

Sim

3.1.2. O ciclo de estudos possui os equipamentos didácticos e científicos e os materiais necessários ao cumprimento
sustentado dos objectivos estabelecidos.

Em parte

3.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Espaços físicos (salas de aula, laboratórios, local de estudo e biblioteca) adequados.

3.1.3. Evidences that support the given performance mark.
Quality of the existing spaces (classrooms, laboratories, studying places and library)

3.1.4. Pontos Fortes.
Biblioteca.

3.1.4. Strong Points.
Libray

3.1.5. Recomendações de melhoria.
Necessidade de adquirir/actualizar equipamento dirigido para as áreas de formação do curso.
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3.1.5. Improvement recommendations.
There is an urgent need to buy/upgrade the existing equipment for the study cycle.

3.2. Parcerias

3.2.1. O ciclo de estudos estabeleceu e tem consolidada uma rede de parceiros internacionais.
Em parte

3.2.2. O ciclo de estudos promove colaborações com outros ciclos de estudo dentro da sua instituição, bem como com
outras instituições de ensino superior nacionais.

Sim

3.2.3. Existem procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Em parte

3.2.4. Existe uma prática de relacionamento do ciclo de estudos com o seu meio envolvente, incluindo o tecido
empresarial e o sector público.

Sim

3.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
São dadas indicações de parcerias nacionais e internacionais, intercâmbio e mobilidade Erasmus de alunos. No
entanto, estas parcerias/intercâmbios são escassas.

3.2.5. Evidences that support the given performance mark.
There are evidences of national and international partnerships including exchange and mobility of Erasmus students.
However, these partnerships are in a small number

3.2.6. Pontos Fortes.
N/A

3.2.6. Strong Points.
N/A

3.2.7. Recomendações de melhoria.
Reforçar as parcerias internacionais.
Reforçar os procedimentos para promover a cooperação interinstitucional.
Reforçar os procedimentos para promover a cooperação com meio envolvente, incluindo o tecido empresarial.

3.2.7. Improvement recommendations.
Reinforce international partnerships
Reinforce procedures to promote internal cooperation
Reinforce procedures to promote cooperation with main stakeholders, including industry

4. Pessoal docente e não docente
4.1. Pessoal Docente

4.1.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais.
Sim

4.1.2. Os membros do corpo docente (em tempo integral ou parcial) têm a competência académica e experiência de ensino
adequadas aos objectivos do ciclo de estudos.

Sim

4.1.3. O número e o regime de trabalho dos membros do pessoal docente correspondem às necessidades do ciclo de
estudos.

Em parte

4.1.4. É definida a carga horária do pessoal docente e a sua afectação a actividades de ensino, investigação e
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administrativas.
Sim

4.1.5. O corpo docente em tempo integral assegura a grande maioria do serviço docente.
Sim

4.1.6. A maioria dos docentes mantém a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.
Sim

4.1.7. Existem procedimentos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do ciclo de estudos.
Sim

4.1.8. É promovida a mobilidade do pessoal docente, quer entre instituições nacionais, quer internacionais.
Não

4.1.9. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O corpo docente é constituído essencialmente por docentes de carreira que leccionam à vários anos UC neste CE.
Todavia, uma parte significativa dos docentes não realizou o doutoramento na área do curso embora possuam uma
formação ao nível do Mestrado e Licenciatura que se enquadra nos objetivos de formação do curso.
Complementarmente, estão estabelecidas parcerias com outras instituições que garantem a colaboração de
especialistas na área de formação do curso.

4.1.9. Evidences that support the given performance mark.
The teaching staff is composed of teachers with a large teaching experience in the Curricular Units of the study cycle.
However, a significant part of the teaching staff did not develop their PhD in the scientifc area of the SC although
having concluded Licenciate and MSc degrees in the formation area of the SC. Complementary, the SC established
partnerships with other institutions that guarantee the collaboration of experts in the formation f the students of this
SC.

4.1.10. Pontos Fortes.
Motivação e dedicação do corpo docente. Empenho da Diretora do CE para garantir o seu bom funcionamento.

4.1.10. Strong Points.
Motivation and commitment of the teaching staff. The Diretor of the programme is highly committed in its operation

4.1.11. Recomendações de melhoria.
Seria desejável que os docentes envolvidos neste CE tivessem uma maior envolvência científica nas áreas de
formação deste CE. De referir que o percurso científico de grande parte dos docentes envolvido foi desenvolvido nas
áreas das energias e ambiente.
Reconhecimento das competências e empenho dos docentes através da progressão na carreira académica.
Estimulo à mobilidade do pessoal docente.

4.1.11. Improvement recommendations.
Staff of the program should be developing a more intensive research in the subjects considered. Most of the staff
members developed their scientific career in topics related with energy and environment and not in the main topics of
the program under evaluation.
Recognition of the competences and commitment of the staff members by allowing their academic proogression
Stimulate staff mobility

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. O pessoal não docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à leccionação do ciclo de
estudos.

Sim

4.2.2. O número e o regime de trabalho do pessoal não docente correspondem às necessidades do ciclo de estudos.
Não

4.2.3. O desempenho do pessoal não docente é avaliado periodicamente.
Sim

4.2.4. O pessoal não docente é aconselhado a frequentar cursos de formação avançada ou de formação contínua.
Em parte



14/08/2019 ACEF/1314/13922 — Relatório preliminar da CAE

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=55ef03ef-5688-5a11-961a-525c0159a5b2&formId=9dcad3c9-06c7-7f5f-d799-5… 8/15

4.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
No CE estão envolvidas 1 Assistente Técnica Administrativa, 1 Assistente Técnica e 1 Assistente Operacional, a tempo
inteiro. Considerando o seu envolvimento noutras actividades, este número é insuficiente.

4.2.5. Evidences that support the given performance mark.
Only three full time technicians are supporting the program. Considering their involvement in other activities, this
number is insufficient

4.2.6. Pontos Fortes.
Forte empenho e disponibilidade do pessoal técnico.

4.2.6. Strong Points.
Commitment and availability of the technicians

4.2.7. Recomendações de melhoria.
Reforçar o corpo não docente e incentivar a qualificação dos mesmos.

4.2.7. Improvement recommendations.
Reinforce the non-staff members and stimulate their qualification

5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Existe uma caracterização geral dos estudantes envolvidos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade,
região de proveniência e origem sócio-económica (escolaridade e situação profissional dos pais).

Sim

5.1.2. Verifica-se uma procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes ao longo dos últimos 3 anos.
Em parte

5.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O número de candidatos tem vindo a diminuir nos últimos anos.

5.1.3. Evidences that support the given performance mark.
The number of candidates has been decreasing throughout last years

5.1.4. Pontos Fortes.
Atrai um número relativamente importante de estudantes bem qualificados.

5.1.4. Strong Points.
Most of the students attending the program are highly qualified

5.1.5. Recomendações de melhoria.
Melhor divulgação do CE junto do público alvo.

5.1.5. Improvement recommendations.
A better divulgation towards the target audience.

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. São tomadas medidas adequadas para o apoio pedagógico e o aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.

Sim

5.2.2. São tomadas medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Sim
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5.2.3. Existe aconselhamento dos estudantes sobre a possibilidade de financiamento e de emprego.
Em parte

5.2.4. Os resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes são usados para melhorar o processo de
ensino/aprendizagem.

Em parte

5.2.5. A instituição cria condições para promover a mobilidade dos estudantes.
Em parte

5.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Existem gabinetes especializados para tratar de assuntos relativos a mobilidade e estágios não académicos.

5.2.6. Evidences that support the given performance mark.
The existence of specialized services to deal with subjects related with mobility and non -academic stays

5.2.7. Pontos Fortes.
A existência de mecanismo de apoio ao aluno adequados.

5.2.7. Strong Points.
The existence of adequate mechanisms for students support

5.2.8. Recomendações de melhoria.
Levar mais em conta o resultado dos inquéritos de satisfação dos estudantes para melhorar o processo de
ensino/aprendizagem.

5.2.8. Improvement recommendations.
To have in higher consideration the results of the satisfaction inquires of the students in order to improve the
teaching/learning process

6. Processos
6.1. Objectivos de Ensino, Estrutura Curricular e Plano de Estudos

6.1.1. Estão definidos os objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos
estudantes e foram operacionalizados os objectivos permitindo a medição do grau de cumprimento.

Sim

6.1.2. A estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
Sim

6.1.3. Existe um sistema de revisão curricular periódica que assegura a actualização científica e de métodos de trabalho.
Não

6.1.4. O plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Sim

6.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O plano de estudos garante a integração de alunos em atividades de investigação científica sempre que
desejadas pelos estudantes. Os estudantes que aspiram a carreiras na indústria podem optar por desenvolver I&D na
Indústria.

6.1.5. Evidences that support the given performance mark.
The study plan assures the integration of the students in scientific research activities whenever students want.
Students wishing to go for a career in industry may choose to develop R&D in the industry.

6.1.6. Pontos Fortes.
Plano de estudos com objectivos bem definidos. Visão global do corpo docente das necessidades do tecido
empresarial e de desenvolvimento científico do sector.
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6.1.6. Strong Points.
Study program will clearly defined objectives. The staff has a nice overview of the needs of the industrial companies of
the food sector as well as the trends in scientific development.

6.1.7. Recomendações de melhoria.
Assegurar uma maior competência em tecnologia e processos alimentares no CE.

6.1.7. Improvement recommendations.
To increase the competences in Technology and Food Processing

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. São definidos os objectivos da aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) que os estudantes deverão
desenvolver em cada unidade curricular.

Sim

6.2.2. Existe coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos de cada unidade curricular.
Sim

6.2.3. Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objectivos de cada unidade curricular.
Sim

6.2.4. Existem mecanismos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
Sim

6.2.5. Os objectivos de cada unidade curricular são divulgados entre os docentes e os estudantes.
Sim

6.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Nada a acrescentar

6.2.6. Evidences that support the given performance mark.
NA

6.2.7. Pontos Fortes.
Estrutura organizacional das UC é coerente

6.2.7. Strong Points.
A coherent organization/structure of the curricular units

6.2.8. Recomendações de melhoria.
N/A

6.2.8. Improvement recommendations.
NA

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. As metodologias de ensino e as didácticas estão adaptadas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.

Sim

6.3.2. A carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Sim

6.3.3. A avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade curricular.
Sim

6.3.4. As metodologias de ensino facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
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Sim

6.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O plano de estudos está perfeitamente adequado ao processo de Bolonha.
Existem meios para facilitar a participação dos alunos em projetos de investigação.

6.3.5. Evidences that support the given performance mark.
The study plan is in agreement with the Bologna process orientations
There are facilities to allow for students to participate in research projects

6.3.6. Pontos Fortes.
Nada a acrescentar

6.3.6. Strong Points.
NA

6.3.7. Recomendações de melhoria.
Seria desejável uma melhor adequação do e-learning ao ensino.

6.3.7. Improvement recommendations.
A better and more extended use of e-learning should occur

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos

7.1.1. O sucesso académico da população discente é efectivo e facilmente mensurável.
Sim

7.1.2. O sucesso académico é semelhante para as diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
Sim

7.1.3. Os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de melhoria no
mesmo.

Em parte

7.1.4. Não há evidência de dificuldades de empregabilidade dos graduados.
Sim

7.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O CE apresenta uma excelente taxa de sucesso a nível académico e a empregabilidade situa-se nos 82%.

7.1.5. Evidences that support the given performance mark.
The success rate of the students is excellent and the employment is also very high (82%)

7.1.6. Pontos Fortes.
Boa empregabilidade.

7.1.6. Strong Points.
High employment.

7.1.7. Recomendações de melhoria.
N/A

7.1.7. Improvement recommendations.
NA
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7.2. Resultados da actividade científica, tecnológica e artística

7.2.1. Existem Centro(s) de Investigação reconhecido(s), na área científica do ciclo de estudos onde os docentes
desenvolvam a sua actividade.

Sim

7.2.2. Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.

Sim

7.2.3. Existem outras publicações científicas relevantes do corpo docente do ciclo de estudos.
Sim

7.2.4. As actividades científicas, tecnológicas e artísticas têm uma valorização e impacto no desenvolvimento económico.
Sim

7.2.5. As actividades científica, tecnológica e artística estão integradas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.

Em parte

7.2.6. Os resultados da monitorização das actividades científica, tecnológica e artística são usados para a sua melhoria.
Em parte

7.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O corpo docente apresenta uma boa produção científica apesar de grande parte do trabalho publicado não ser na área
do CE. Todavia, a produção cientifica do copo docente na área do ciclo de estudos cumpre os requisitos mínimos
exigidos no que diz respeito aos critérios de investigação

7.2.7. Evidences that support the given performance mark.
The staff has a good scientific production although a significant part of the developed activities is not within the topics
of the study cycle. Anyway, the scientific production of the staff of the SC satisfies the parameters established for
research, , although not by a large extent

7.2.8. Pontos Fortes.
N/A

7.2.8. Strong Points.
NA

7.2.9. Recomendações de melhoria.
Seria desejável um maior envolvimento dos docentes em projectos de investigação na área quer nacionais quer
internacionais, o que levaria a uma aumento do número de publicações científicas na área do CE.
Seria desejável a colaboração com outros grupos de investigação dentro da própria instituição que reforçassem as
competências nesta área.

7.2.9. Improvement recommendations.
Staff members should be developing more research activities within the topics of the program and increase their
national and international cooperation; this would lead to an increase of the publications in scientific areas of the
program
The cooperation within other research centers in the institution would be desirable to increase the competences in the
topcis of the MSc course.

7.3. Outros Resultados

7.3.1. No âmbito do presente ciclo de estudos, existem actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação
de serviços à comunidade ou formação avançada.

Em parte

7.3.2. O ciclo de estudos contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a acção cultural,
desportiva e artística.

Em parte

7.3.3. O conteúdo das informações sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado são realistas.
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Sim

7.3.4. Existe um nível significativo de internacionalização do ciclo de estudos.
Em parte

7.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Contribuição através do envolvimento em projectos de I&DT e Teses com empresas da área do CE.

7.3.5. Evidences that support the given performance mark.
Contribution by the involvment in R&D projects and thesis in industrial companies within the topics of the program

7.3.6. Pontos Fortes.
Nada a acrescentar

7.3.6. Strong Points.
NA

7.3.7. Recomendações de melhoria.
Reforço de teses em contexto empresarial.
Reforço da internacionalização do ciclo de estudos.

7.3.7. Improvement recommendations.
Reinforce thesis in industrial environment
Reinforce the internationalization of the study cycle

8. Observações
8.1. Observações:

O ciclo de estudos está bem estruturado e com objetivos bem definidos. Integra-se, nas suas diferentes vertentes, na
estrutura da FCT/UNL.

Existe um forte empenho e motivação de todos os que estão envolvidos no curso (docentes, funcionários e alunos).

É importante para a continuidade do curso que seja estabelecida uma estratégica mais eficiente de divulgação e que
seja estabelecida uma maior interação com outras unidades da FCT. Será também importante reforçar as estruturas e
competências laboratoriais especificas do curso e aumentar a colaboração com outras unidades da FCT que possam
contribuir neste domínio.

8.1. Observations:
The SC is well structured and has well defined objectives. Overall, it is well integrated in the FCT/UNL structure.

There is a strong committment of all (teaching and administrative staff and stdents) the ones involved in the SC.

A more effective dissemination strategy should be established as well as as a closer interaction with other units at
FCT. It is also important to reinforce the laboratory facilities of the SC and improve the cooperation with other units
that may contribute to the SC.

8.2. Observações (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

9. Comentários às propostas de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos:

Acordo com as propostas apresentadas pela comissão de autoavaliação.

O seguimento do percurso profissional dos ex-alunos é uma iniciativa muito importante. A avaliação das necessidades
do mercado seria igualmente importante.
A adequação dos horários das UC optativas ao perfil dos estudantes trabalhadores também parece pertinente.



14/08/2019 ACEF/1314/13922 — Relatório preliminar da CAE

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=55ef03ef-5688-5a11-961a-525c0159a5b2&formId=9dcad3c9-06c7-7f5f-d799-… 14/15

9.1. General objectives:
Agreement with the proposals presented by the self-evaluation commission.

It is of major importance to have a follow-up of the professional activities of the former students. It would be of
importance to evaluate job market needs.

The time schedule of the optional curricular units should take in consideration the specificities of the working students

9.2. Alterações à estrutura curricular:
A estrutura curricular apresentada é adequada

9.2. Changes to the curricular structure:
The curricular structure is adequate

9.3. Alterações ao plano de estudos:
É desejável que seja dada mais formação em Tecnologia Alimentar (quer pela introdução de uma nova UC quer pela
introdução destes conteúdos numa UC existente)

9.3. Changes to the study plan:
It woud be of interest to include more information on Food Technology (either by the introduction of a new CU or by
the introduction of these contents in an existing CU)

9.4. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade:
Nada a comentar/alterar. Integrados nos mecanismos da FCT

9.4. Internal organisation and quality assurance mechanisms:
Nothing to comment/change

9.5. Recursos materiais e parcerias:
Acordo com as propostas apresentadas pela comissão de autoavaliação, reforçando a necessidade de tomar medidas
integradas para otimizar a utilização dos recursos e o estabelecimento de parcerias 
Devem ser reforçados os recursos materiais, nomeadamente equipamento laboratorial, disponíveis para o CE. É
também importante que sejam alargadas/reforçadas as colaborações com outros departamentos/unidades da FCT.
Recomenda-se também uma maior ligação ás empresas no sentido a permitir a realização de dissertações de Mestrado
em contexto empresarial.

9.5. Material resources and partnerships:
Agreement with the proposals presented by self-evaluation commission, reinforcing the need to implement integrated
measures to optimize the use of the available resources and strengthen partnerships.The material resources, namely
laboratory equipment, available should be reinforced. It is also iimportant to increase the cooperation with other
department/units at FCT. A closer interaction with industry should also occur to make possible the development of
MSc thesis in industrial environment.

9.6. Pessoal docente e não docente:
Acordo com as propostas apresentadas pela comissão de autoavaliação, 
Para além da sugestão apresentada, o corpo docente envolvido no CE deve ser reforçado/alargado com o
envolvimento de docentes de outros departamentos da FCT, o que permitirá o reforço de algumas áreas do CE.
O corpo docente existente deve ter um maior envolvimento em projetos de investigação relacionados com a área do
CE.

9.6. Academic and non-academic staff:
Agreement with the proposals presented by self-evaluation commission.
This should be complemented by the inclusion of staff members from other units at FCT in order to reinforce some
subjects of the SC.
The teaching staff must have a larger involvment in research ativities/projects related with the contents of the SC

9.7. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem:
Acordo com as propostas apresentadas pela comissão de autoavaliação, Os estudantes devem também ter um maior
conhecimento dos meios disponíveis para a sua formação (em particular salas de estudo).

9.7. Students and teaching / learning environments:
Agreement with the proposals presented by self-evaluation commission, Students must also be more informed on the
available facilites for their formation (study rooms, in particular)
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9.8. Processos:
Para alem do proposto, deve ser salientado que não é visível a aplicação dos resultados dos inquéritos na melhoria do
ensino/aprendizagem do CE.

9.8. Processes:
As a complement to the proposals presented, it should be mentioned that it is not clear that the results from the
inquiries are applied in the improvement of the teaching/learning processes.

9.9. Resultados:
Acordo com as propostas apresentadas pela comissão de autoavaliação.O reforço da ligação ás empresas e a
divulgação do CE são certamente dois dos principais objectivos a perseguir e que poderá levar a um aumento do
número de alunos.

9.9. Results:
Agreement with the proposals presented by the self-evaluation commission.The increase in the cooperation with the
industrial sector as well as in the dissemination activities are objectives that should be reinforced in order to increase
the number of students

10. Conclusões
10.1. Recomendação final.

O ciclo de estudos deve ser acreditado

10.2. Período de acreditação condicional (se aplicável):
<sem resposta>

10.3. Condições (se aplicável):
<sem resposta>

10.3. Conditions (if applicable):
<no answer>

10.4. Fundamentação da recomendação:
O curso está bem estruturado, com objetivos bem definidos e adequadamente integrado na estrutura formativa da
FCT/UNL. Existem alguns aspetos relevantes que devem ser melhorados:
- reforço das competências do pessoal docente na área do curso
- reforço da estrutura laboratorial
- reforço do "follow-up" dos alunos
- maior divulgação/internacionalização do curso
- aumentar a investigação do corpo docente na área do ciclo de estudo

10.4. Justification:
The study cycle is well structured with well established objectives and adequatedly integrated in the formation
structure at FCT.
There are some relevant issues that need improvement:
- reinforcement of the competences of the teaching staff 
- reinforcement of the laboratory facilities
- reinforcement of students follow-up
- a larger dissemination as well as internationalization of the SC
- increase staff research ativities in the topics of the SC


