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ACEF/1819/1000121 — Relatório preliminar da CAE

Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento.
Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos

Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a avaliação externa dos
ciclos de estudos deve ser realizada periodicamente. A periodicidade fixada é de seis anos.

O processo de avaliação/acreditação de ciclos de estudo em funcionamento (Processo ACEF) tem por elemento
fundamental o relatório de autoavaliação elaborado pela instituição avaliada, que se deve focar nos processos que se
julgam críticos para garantir a qualidade do ensino e nas metodologias para monitorizar/melhorar essa qualidade,
incluindo a forma como as instituições monitorizam e avaliam a qualidade dos seus programas de ensino e da
investigação.

A avaliação é efetuada por uma Comissão de Avaliação Externa (CAE), composta por especialistas selecionados pela
Agência com base no seu currículo e experiência e apoiada por um funcionário da Agência, que atua como gestor do
procedimento. A CAE analisa o relatório de autoavaliação e visita a instituição para confirmar as informações do relatório
e proceder à sua discussão com representantes da instituição.

Antes do termo da visita, a Comissão reúne para discutir as conclusões sobre os resultados da avaliação e organizar os
itens a integrar no relatório de avaliação externa a ser apresentado oralmente. Esta apresentação é da responsabilidade
do(a) Presidente da CAE e deve limitar-se a discutir os resultados da sua análise em termos de aspetos positivos,
deficiências, propostas de melhoria e outros aspetos que sejam relevantes no contexto da avaliação.

A CAE, usando o formulário eletrónico apropriado, prepara, sob supervisão do seu Presidente, a versão preliminar do
Relatório de Avaliação Externa do ciclo de estudo. A Agência remete o relatório preliminar à instituição de ensino superior
para apreciação e eventual pronúncia, no prazo regularmente fixado. A Comissão, face à pronúncia apresentada, poderá
rever o relatório preliminar, se assim o entender, competindo-lhe aprovar a sua versão final e submetê-la na plataforma da
Agência.

Compete ao Conselho de Administração a deliberação final em termos de acreditação. Na formulação da deliberação, o
Conselho de Administração terá em consideração o relatório final da CAE e, havendo ordens e associações profissionais
relevantes, será igualmente considerado o seu parecer. O Conselho de Administração pode, porém, tomar decisões não
coincidentes com a recomendação da CAE, com o intuito de assegurar a equidade e o equilíbrio das decisões finais.
Assim, o Conselho de Administração poderá deliberar, de forma fundamentada, em discordância favorável (menos
exigente que a Comissão) ou desfavorável (mais exigente do que a Comissão) em relação à recomendação da CAE.

Composição da CAE

A composição da CAE que avaliou o presente ciclo de estudos é a seguinte (os CV dos peritos podem ser consultados na página
da Agência, no separador Acreditação e Auditoria / Peritos):

Edmundo Monteiro
José Manuel Valença
Luís Alexandre
David Hutchison
Rui Miguel

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade Nova De Lisboa

http://www.a3es.pt/pt/acreditacao-e-auditoria/peritos
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1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica:
Instituto Superior De Estatística E Gestão De Informação

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos:
Métodos Analíticos Avançados

1.3. Study programme:
Advanced Analytics

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Publicação em D.R. do plano de estudos em vigor (nº e data):
1.5._Regulamento_N_367-2018.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Tecnologias e Sistemas de Informação

1.6. Main scientific area of the study programme:
Information Systems and Technologies

1.7.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental:
481

1.7.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, se aplicável:
462

1.7.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, se aplicável:
N/A

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

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

4 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL-74/2006, March 24th, as written in the DL-63/2016, of September 13th):
4 semesters

1.10. Número máximo de admissões aprovado no último ano letivo:
90

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

1.10.1. Intended maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons
N.A.

1.11. Condições específicas de ingresso.
1 — Os candidatos ao ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Métodos Analíticos Avançados devem ser
titulares de um 1.º ciclo ou graus equivalentes, em áreas afins, obtidos em instituições reconhecidas ou, em
alternativa, devem possuir um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da NOVA IMS.

2 — Serão aceites, condicionadas à obtenção do grau de licenciado, as candidaturas de estudantes finalistas. Os
candidatos nestas condições devem posteriormente apresentar uma certidão com as classificações de todas as
unidades curriculares em que já obtiveram aprovação e o respetivo plano de estudos.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d92ba069-38ce-e1c1-aa0e-5d6e11233162/questionId/cd207c90-e34f-24ac-5bfd-5cd9abdc7c2f
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1.11. Specific entry requirements.
1. The candidates to the course that will lead to the degree of Master in Advanced Analytics must hold a 1st study
cycle degree (Bachelor), or equivalent degree, in related areas, obtained in recognized institutions or, as an alternative,
they have to hold a scholar, scientific or professional curriculum that is recognized as testifying the ability for realizing
this study cycle by the Scientific Council of NOVA IMS.

2. Candidates that are finishing the last year of the 1st study cycle are accepted, conditioned to the obtainment of the
Bachelor degree. The candidates in this condition must beforehand present a certificate with the classifications
obtained in all the curricular units in which they already have obtained approval and the respective study plan.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Outro:
N/A

1.12.1. Other:
N/A

1.13. Local onde o ciclo de estudos é ministrado:
NOVA IMS, Campus de Campolide, Lisboa

1.14. Eventuais observações da CAE:
<sem resposta>

1.14. Remarks by the EAT:
<no answer>

2. Corpo docente
Perguntas 2.1 a 2.5

2.1. Coordenação do ciclo de estudos.
O docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm o perfil adequado:

Sim

2.2. Cumprimento de requisitos legais.
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado e especializado:

Sim

2.3. Adequação da carga horária.
A carga horária do pessoal docente é adequada:

Sim

2.4. Estabilidade.
A maioria dos docentes mantém ligação à instituição por um período superior a três anos:

Sim

2.5. Dinâmica de formação.
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano é adequado às necessidades de qualificação
académica e de especialização do corpo docente do ciclo de estudos, quando necessário:

Sim

2.6. Apreciação global do corpo docente

2.6.1. Apreciação global
Ainda fazem parte do corpo docente, elementos sem doutoramento (mestres), uma situação a evitar, nomeadamente
num segundo ciclo de estudos.

O número de docentes envolvidos no ciclo de estudos aumentou desde a última avaliação, o que é positivo, dado que
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o número de estudantes também sofreu um aumento. Atualmente existem 27 docentes (22,5 ETI), dos quais 21,7 ETI
são Doutores.

A direção da escola informou a CAE de que pretende contratar três novos membros para o corpo docente, por ano,
nesta área científica.

2.6.1. Global appraisal
The teaching staff still has some elements with only a master degree, and this is a situation to be avoided, particularly
in a second cycle of studies.
The number of teachers involved in the study cycle has increased since the last assessment, which is positive, as the
number of students has also increased. Currently there are 27 teachers (22.5 ETI) of which, 21.7 ETI have a PhD.
The school board has informed CAE that it intends to hire three new faculty members per year in this scientific area.

2.6.2. Pontos fortes
Existe monitorização constante do desempenho dos docentes, e workshops com treino pedagógico.
Existe um curso para formar os orientadores sobre como efetuar orientações de teses.
Existe um plafond anual por docente para a participação em conferências, atividades científicas e ações de formação.

2.6.2. Strengths
There is constant monitoring of teacher performance, and workshops with pedagogical training.
There is a course to train advisors on how to conduct thesis supervisions.
There is an annual budget per teacher for participation in conferences, scientific activities and training.

2.6.3. Recomendações de melhoria
Garantir que o corpo docente converge para um estado em que todos os docentes tenham doutoramento (com a
exceção de alguns especialistas da indústria, em part-time).

2.6.3. Recommendations for improvement
Ensure that the faculty converges to a state where all have a PhD (except a few part-time specialists from the industry).

3. Pessoal não-docente
Perguntas 3.1. a 3.3.

3.1. Competência profissional e técnica.
O pessoal não-docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à lecionação do ciclo de estudos:

Sim

3.2. Adequação em número.
O número e o regime de trabalho do pessoal não-docente correspondem às necessidades do ciclo de estudos:

Sim

3.3. Dinâmica de formação.
O pessoal não-docente frequenta regularmente cursos de formação avançada ou de formação contínua:

Sim

3.4. Apreciação global do pessoal não-docente

3.4.1. Apreciação global
O pessoal não-docente é adequado em número e em formação às necessidades do ciclo de estudos.

3.4.1. Global appraisal
Non-teaching staff are suited in number and training to the needs of the study cycle.

3.4.2. Pontos fortes
N.A.

3.4.2. Strengths
N.A.
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3.4.3. Recomendações de melhoria
N.A.

3.4.3. Recommendations for improvement
N.A.

4. Estudantes
Pergunta 4.1.

4.1. Procura do ciclo de estudos.
Verifica-se uma procura consistente do ciclo de estudos por parte de potenciais estudantes ao longo dos 3 últimos anos:

Sim

4.2. Apreciação global do corpo discente

4.2.1. Apreciação global
Os estudantes entrevistados mostraram-se entusiasmados com o ciclo de estudos.
Os estudantes consideram ser necessário tornar visíveis as mudanças que advêm dos comentários que fazem nos
inquéritos, pois de outra forma, perdem o interesse no seu preenchimento.
Aparentemente existe uma forte heterogeneidade ao nível dos conhecimentos de programação dos estudantes quando
entram no ciclo de estudos o que leva a que por vezes as aulas não sejam tão eficientes quanto poderiam ser se todos
estivessem ao mesmo nível.
Os estudantes referem que foram expostos a muitos métodos do ponto de vista do utilizador mas não aprenderem a
teoria por detrás dos métodos, o que dificulta a criação de novo conhecimento.

4.2.1. Global appraisal
The students interviewed were enthusiastic about the study cycle.
Students consider it necessary to make visible the changes that come from the comments they make in the surveys,
because otherwise, they lose interest in completing them.
Apparently there is a strong heterogeneity in the students' programming skills when they enter the study cycle, which
means that sometimes the classes are not as efficient as they could be if they were all at the same level.
Students report that they have been exposed to many methods from the user's point of view, but the fact that they do
not know the theory behind them, makes it difficult to create new knowledge.

4.2.2. Pontos fortes
Os estudantes estão motivados.
As entidades empregadoras tecem elogios aos estudantes e dizem que gostariam que o número de diplomados fosse
superior, o que leva a crer que o curso continuará a ter muita procura nos próximos anos.

4.2.2. Strengths
Motivated students.
Employers commend students and say they would like more graduates, which suggests that the study cycle will
continue to be in high demand in the coming years.

4.2.3. Recomendações de melhoria
Existe a necessidade de melhoria nalguns pontos:
-fornecer uma maior exposição a aspetos relacionados com o negócio no âmbito da análise de dados (feedback das
entidades empregadoras);
-melhorar e homogeneizar os conhecimentos dos estudantes à entrada em termos da programação e estatística;
-focar os fundamentos matemáticos das metodologias de aprendizagem automática;
-focar aspetos relacionados com a ética e o papel na sociedade da ciência de dados;
-permitir uma maior especialização dos estudantes (poderá estar resolvido com a reestruturação);
-dar mais formação de engenharia informática e em particular ao nível do desenvolvimento de software;
-embora a CAE tenha sido informada pela equipa responsável pela coordenação do mestrado de que os alunos
dispõem de acesso a sistema cloud da google com um valor de 200 euros por aluno, os alunos não confirmaram essa
informação e explicaram que o que fazem para lidar com os grandes conjuntos de dados que têm de processar é
dividi-los e usar múltiplas máquinas “normais” para os processar em pequenos batches e/ou usar contas grátis da
google para acesso à cloud. Se o sistema de crédito referido está de facto em funcionamento, então será importante
informar os alunos dessa realidade.

4.2.3. Recommendations for improvement



10/06/2020 ACEF/1819/1000121 — Relatório preliminar da CAE

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e33937d8-845c-3c70-daa0-5bc4d858be5b&formId=d92ba069-38ce-e1c1-aa0e… 6/12

There is a need for improvement on some points:
-provide more exposure to business-related aspects of data analysis (feedback from employers);
-homogenize students' knowledge on entry in terms of programming and statistics;
-focus on the mathematical foundations of machine learning methodologies;
-focus on issues related to ethics and the role of data science in society;
-allow for more student specialization (may be solved by the restructuring);
-give further training in computer engineering and in particular in software development. This was a need identified by
the graduates, as they lacked this knowledge when they started working
-although the CAE was informed by the team responsible for coordinating the master's degree that students have
access to the Google cloud system with a value of 200 euros per student, students did not confirm this information and
explained that what they do to deal with big data sets they have to process is to split them up and use multiple
“normal” machines to process them in small batches and / or use free google accounts to access the cloud. If the
referred credit system is in fact working, then it is important to inform students about it

5. Resultados académicos
Perguntas 5.1. e 5.2.

5.1. Sucesso escolar
O sucesso escolar da população discente é satisfatório e é convenientemente acompanhado:

Em parte

5.2. Empregabilidade
Os níveis de empregabilidade dos graduados pelo ciclo de estudos não revelam dificuldades de transição para o mercado
de trabalho:

Sim

5.3. Apreciação global dos resultados académicos

5.3.1. Apreciação global
As taxas de avaliação e aprovação dos estudantes nas UCs do primeiro ano são elevadas.
O ciclo de estudos sofre de um problema, já identificado, relativo ao abandono dos alunos no segundo ano, por
motivo de entrada no vibrante mercado de trabalho em Portugal para aqueles que possuem formação em TI.

5.3.1. Global appraisal
Student assessment and approval rates in first year CUs are high.
The study cycle suffers from an already identified problem concerning the dropout of students in the second year
because of their entry into the vibrant employment market in Portugal for people who have IT skills.

5.3.2. Pontos fortes
Bons resultados nas UCs do primeiro ano.

5.3.2. Strengths
Good results in first year CUs.

5.3.3. Recomendações de melhoria
Há um problema de abandono dos estudantes no segundo ano do ciclo de estudos. A possibilidade de criar uma pós-
graduação abrangendo apenas o primeiro ano foi discutida com a CAE. Isso deixaria claro aos novos estudantes que,
se não desejarem fazer uma tese, se deveriam inscrever na pós-graduação de um ano em vez de se candidatarem ao
mestrado. A CAE concorda com esta abordagem.

5.3.3. Recommendations for improvement
There is a problem of student dropout in the second year of the study cycle. The possibility of creating a post-
graduation covering only the first year was discussed with the CAE. This would make it clear to new students that, if
they do not wish to make a thesis, they should enroll in the one year post-graduation instead of applying for the MSc.
The CAE agrees with this approach.

6. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas
Perguntas 6.1. a 6.5.
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6.1. Centros de Investigação
A instituição dispõe de recursos organizativos e humanos que integrem os seus docentes em atividades de investigação,
seja por si ou através da sua participação ou colaboração, ou dos seus docentes e investigadores, em instituições
científicas reconhecidas:

Sim

6.2. Produção científica ou artística
Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
livros e capítulos de livro ou trabalhos de produção artística, ou publicações resultantes de atividades de investigação
orientada ou de desenvolvimento profissional de alto nível, nos últimos cinco anos, com relevância para a área do ciclo de
estudos:

Sim

6.3. Outras publicações
Existem outras publicações do corpo docente com relevância para a área do ciclo de estudos, designadamente de
natureza pedagógica:

Sim

6.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico
As atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s)
área(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos representam um contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e
local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística:

Sim

6.5. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais
As atividades científicas, tecnológicas e artísticas estão integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais:

Em parte

6.6. Apreciação global dos resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas

6.6.1. Apreciação global
A maioria dos docentes do ciclo de estudos têm um bom registo de publicações científicas.
Existe pouco envolvimento dos docentes do ciclo de estudos em projetos de investigação internacionais. 
O número de prestações de serviços parece adequado face à dimensão do corpo docente.

6.6.1. Global appraisal
Most faculty have a good scientific publication record.
There is little involvement of the faculty in international research projects.
The number of services provided seems adequate given the size of the faculty.

6.6.2. Pontos fortes
Bom estabelecimento de parcerias ao nível das prestações de serviço e consultoria.
A existência de métricas claras para a abertura de vagas de professor associado, ligadas à produtividade científica, é
uma boa estratégia de incentivo à investigação.

6.6.2. Strengths
Good establishment of technology transfer and consultancy partnerships.
The existence of clear metrics for the opening of associate professor positions, linking it to scientific productivity, is a
good strategy for promoting research.

6.6.3. Recomendações de melhoria
Garantir que a totalidade dos docentes (excepto especialistas convidados da indústria) se encontre integrada em
unidades de investigação com boa avaliação.
Aumentar a produtividade científica geral dos docentes.
Aumentar o número de participações em projetos de investigação internacionais.

6.6.3. Recommendations for improvement
Ensure that all teachers (except invited specialists from the industry) are integrated into research units with good
evaluation.
Increase the overall scientific productivity of teachers.
Increase the participation in international research projects.
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7. Nível de internacionalização
Perguntas 7.1. a 7.3.

7.1. Mobilidade de estudantes e docentes
Existe um nível significativo de mobilidade de estudantes e docentes do ciclo de estudos:

Sim

7.2. Estudantes estrangeiros
Existem estudantes estrangeiros matriculados no ciclo de estudos (para além de estudantes em mobilidade):

Sim

7.3. Participação em redes internacionais
A instituição participa em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos:

Sim

7.4. Apreciação global do nível de internacionalização

7.4.1. Apreciação global
O ciclo de estudos apresenta um número elevado de estudantes internacionais (64%).
A mobilidade dos docentes, quer ao nível de docentes estrangeiros a lecionarem ao curso, quer ao nível dos docentes
do curso lecionarem no estrangeiro é boa.
Os estudantes do curso parecem não estar interessados ou motivados para irem para o estrangeiro, tirando partido,
por exemplo, dos protocolos Erasmus.
O ciclo de estudos também não conta com estudantes estrangeiros em programas de mobilidade.

7.4.1. Global appraisal
The study cycle has a high number of international students (64%).
The mobility of teachers, both in terms of foreign teachers teaching the course and of the local teachers teaching
abroad, is good.
The students seem not to be interested or motivated to go abroad, taking advantage, for example, of the Erasmus
protocols.
The study cycle also has no foreign students in mobility programs.

7.4.2. Pontos fortes
Número elevado de estudantes estrangeiros cria ambiente com grande diversidade de pontos de vista e percursos.
Existem protocolos com instituições estrangeiras ao nível da mobilidade Erasmus (embora não estejam a ser usados).

7.4.2. Strengths
High numbers of foreign students create an environment with great diversity of points of view and paths.
Protocols with foreign Erasmus mobility institutions exist (although they are not in use).

7.4.3. Recomendações de melhoria
Incentivar os estudantes a tirarem partido dos programas de mobilidade.
Estabelecimento de parcerias ao nível de redes de excelência internacionais.

7.4.3. Recommendations for improvement
Encourage students to take advantage of mobility programmes.
Establishing partnerships at the level of international networks of excellence.

8. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
Perguntas 8.1 a 8.6

8.1. Sistema interno de garantia da qualidade
Existe um sistema interno de garantia da qualidade, a nível da Instituição ou da Unidade Orgânica, certificado pela A3ES:

Não (continua no campo 8.2)

8.2. Mecanismos de garantia da qualidade
Existem mecanismos de garantia da qualidade do ciclo de estudos e das atividades desenvolvidas pelos serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem:

Sim
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8.3. Coordenação e estrutura(s) de apoio
Existem um coordenador e estrutura(s) responsáveis pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade do(s)
ciclo(s) de estudos:

Sim

8.4. Avaliação do pessoal docente
Existem procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e estão implementadas medidas conducentes à
sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:

Sim

8.5. Avaliação do pessoal não-docente
Existem procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e estão implementadas medidas conducentes à sua
permanente atualização e desenvolvimento profissional:

Sim

8.6. Outras vias de avaliação
Existiram outras avaliações do ciclo de estudos ou de natureza institucional, nos últimos cinco anos, não conduzidas pela
A3ES:

Não

8.6.1. Conclusões de outras avaliações (quando aplicável)
N.A.

8.6.1. Conclusions of the other assessments (when applicable)
N.A.

8.7. Apreciação global dos mecanismos de garantia da qualidade

8.7.1. Apreciação global
Os mecanismos de qualidade existentes (SGQ e SGQE) parecem ser adequados, embora atualmente não estejam a
cobrir as dissertações de mestrado.
Existe uma baixa participação dos estudantes em termos de resposta aos inquéritos pedagógicos, o que pode por em
causa a sua representatividade e as conclusões que se podem tirar dos mesmos.
Existe uma perceção por parte dos estudantes de que os inquéritos têm pouca utilidade pois não são visíveis
alterações resultantes da sua utilização.

8.7.1. Global appraisal
Existing quality mechanisms (SGQ and SGQE) appear to be adequate, although they are not currently covering
master's dissertation.
There is a low participation of students in terms of response to pedagogical inquiries, which may undermine their
representativeness and the conclusions that can be drawn from them.
There is a perception on the part of students that surveys are of little use given that no changes that result from them
are evident.

8.7.2. Pontos fortes
O Gabinete de Apoio ao Aluno é ativo e tem um importante papel na resolução atempada de questões levantadas pelos
estudantes.
A criação de um novo sistema de apoio à qualidade (NOVA SIMAQ) virá, em princípio, agilizar procedimentos e libertar
o corpo docente de alguma da carga administrativa que os processos de qualidade envolvem, sendo por isso, uma
boa novidade.

8.7.2. Strengths
The Student Support Office is active and plays an important role in timely resolution of issues raised by students.
The creation of a new quality support system (NOVA SIMAQ) will, in principle, streamline procedures and free faculty
from some of the administrative burden involved in quality processes, which is therefore good news.

8.7.3. Recomendações de melhoria
Criar um inquérito para cobrir a UC de dissertação de mestrado e integrar essa informação nos sistemas de qualidade.
Encontrar mecanismos de incentivo ao preenchimento dos inquéritos pedagógicos.
Tornar claro para os estudantes qual é o resultado do preenchimento dos inquéritos, pois alguns dos estudantes
afirmaram não acreditar na eficácia dos mesmos.

8.7.3. Recommendations for improvement
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Create a survey to cover master's dissertation CU and integrate this information into quality systems.
Find mechanisms to encourage the completion of pedagogical surveys.
Make it clear to students what are the outcomes of completing the surveys because some of the students said they did
not believe in their effectiveness.

9. Melhoria do ciclo de estudos – Evolução desde a avaliação anterior e ações
futuras de melhoria
9.1. Evolução desde a avaliação anterior

As condições fixadas pela CAE, aquando da avaliação anterior, foram cumpridas.
O plano de estudos foi também alterado com a substituição de algumas UCs por outras e a introdução de novas UCs,
em particular, na área da Programação.
Existiram ainda alterações muito positivas ao nível das instalações (novas instalações e equipamentos), parcerias
internacionais (no âmbito do Erasmus), locais de estágio (novos protocolos com empresas) e das estruturas de apoio
(criação de vários gabinetes de apoio).

9.1. Evolution of the study programme since the previous assessment

The conditions set by the CAE during the previous assessment were met.
The syllabus was also changed by replacing some CUs with others and introducing new Cus, notably adding more on
programming.
There were also very positive changes at the facility level (new facilities and equipment), international partnerships
(under Erasmus), traineeships (new protocols with companies) and support structures (establishment of several
support offices).

9.2. Apreciação e validação das propostas de melhoria futura
São apontadas duas propostas de melhoria futuras, a primeira relacionada com o trabalho administrativo que recai no
diretor de curso e a segunda, que tem em vista aumentar o número de estudantes que conclui o mestrado. A primeira
passa pela criação de uma equipa para auxiliar o diretor do mestrado nas tarefas administrativas e a segunda consiste
em dar mais formação aos estudantes no que diz respeito à investigação. Em ambos os casos, a CAE considera as
medidas apresentadas como positivas, embora no caso do segundo problema, não pareçam suficientes para mudar de
forma decisiva o panorama atual. Para tal, a proposta de criação de uma pós-graduação, discutida durante a visita,
parece mais eficaz.

9.2. Appraisal and validation of the proposals for future improvement
Two future improvement proposals are pointed out, the first related to the administrative work of the course director
and the second which aims to increase the number of students completing the MSc. The first is the creation of a team
to assist the MSc director and the second is to give the students more knowledge regarding how to do research. In
both cases, the CAE considers the measures presented to be positive, although in the case of the second problem,
they do not seem sufficient to decisively change the current scenario. To this end, the proposal to create a
postgraduation, discussed during the visit, seems more effective.

10. Reestruturação curricular (se aplicável)
10.1. Apreciação e validação da proposta de reestruturação curricular

O ciclo de estudos em funcionamento já contempla uma reestruturação curricular.
O principal ponto consiste na criação de dois percursos alternativos (ramos ou especializações): Ciência dos Dados e
Business Analytics. O nome do ciclo de estudo foi também alterado para Mestrado em Ciência de Dados e Métodos
Analíticos Avançados. 
A reestruturação vem tentar corrigir alguns pontos menos positivos do ciclo de estudos (aumenta a exposição à
temática do negócio, torna claros os dois perfis do ciclo de estudos), e traz ainda uma atualização de algumas
temáticas que não eram contempladas na versão anterior, como sejam a UC de Modelação e Gestão de Big Data,
Business Intelligence, Transformação Digital, Gestão de Processos de Negócio e Casos de Negócio com a Ciência de
Dados.
Existem várias destas UCs que apenas têm nomes em Inglês. No entendimento da CAE, existe a possibilidade de
colocar as versões em Português destes nomes, embora por vezes os mesmos possam soar a estranho pela pouca
frequência com que são usados. Exemplo concreto: Data Mining é muitas vezes referido em Português como
Mineração de Dados.
A CAE considera que esta reestruturação curricular faz sentido e é oportuna.

10.1. Appraisal and validation of the proposal of syllabus restructure
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The current study cycle already includes a curriculum restructuring.
The main point is the creation of two alternative paths (branches or specializations): Data Science and Business
Analytics. The name of the study cycle has also been changed to Master of Science in Data Science and Advanced
Analytical Methods.
The restructuring attempts to correct some less positive points of the study cycle (increases exposure to the business
theme, makes clear both profiles of the study cycle), and brings an update of some themes that were not covered in the
previous version, such as Big Data Modeling and Management, Business Intelligence, Digital Transformation, Business
Process Management, and Business Cases with Data Science.
There are several of these CUs that only have English names. In the CAE's understanding, there is the possibility of
using also the Portuguese versions of these names, although sometimes they may sound strange because they are
rarely used. Concrete example: Data Mining is often referred to in Portuguese as “Mineração de Dados”.
The CAE considers that this curriculum restructuring makes sense and is timely.

11. Observações finais
11.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável)

N.A.

11.1. Appraisal of the institution’s response. (if applicable)
N.A.

11.2. Observações
N.A.

11.2. Observations
N.A.

11.3. PDF (máx. 100kB)
<sem resposta>

12. Conclusões
12.1. Apreciação global do ciclo de estudos

O ciclo de estudos reúne globalmente as condições necessárias para ser acreditado. Seguidamente são apresentadas
os principais aspetos positivos e das fragilidades deste ciclo de estudos.
Pontos fortes:
-A direção da escola é dinâmica e tem uma visão clara para o futuro do ciclo de estudos;
-As infraestruturas e equipamentos são, de uma forma global, adequados;
-Existe uma excelente ligação com a indústria e o tecido económico em geral;
-Os estudantes têm formações diversificadas e apresentam uma motivação elevada;
-Os diplomados encontram facilmente oportunidades de emprego. Infelizmente, o mesmo se passa com aqueles que
não chegam a terminar o ciclo de estudos;
-Os docentes encontram-se motivados e as perspetivas de progressão na carreira estão elencadas de forma clara;
-As alterações propostas à estrutura curricular do ciclo de estudos, são pertinentes.
Pontos a melhorar:
-A escola deverá fazer um esforço no sentido de garantir que o corpo docente converge para um estado em que a
maioria (excepto especialistas convidados da indústria) dos os docentes tenha doutoramento;
-A investigação enquadrada em projetos internacionais é ainda incipiente e deverá ser incentivada;
-Todos os docentes deverão integrar de unidades de investigação com boa classificação;
-A eficiência de graduação continua baixa, mesmo após os esforços efetuados na sequência da anterior avaliação da
A3ES. A escola deve tentar novas forma de motivar os estudantes para terminarem o segundo ano do ciclo de
estudos. A possibilidade de criação duma pós-graduação que contemple apenas o primeiro ano do ciclo de estudos,
poderá ser uma solução para este problema;
-Os estudantes devem ter planos de trabalho claros e deverão ser acompanhados durante os estágios com reuniões
regulares;
-Deverá ser feito um esforço de equalização dos conhecimentos dos estudantes que entram no ciclo de estudos, sob
pena de desmotivar os estudantes com maior nível de conhecimentos. Isto passa-se por exemplo, ao nível da
programação e da formação em estatística;
-Os estudantes deverão ser incentivados a tirarem partido das oportunidades de mobilidade;
-Deverá ser explorada a possibilidade de fazer o ciclo de estudos integrar parcerias ao nível de redes de excelência
internacionais.

12.1. Global appraisal of the study programme
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The study cycle meets the conditions necessary to be accredited. The main positive aspects and weaknesses of this
study cycle are presented below.

Strengths:
-The school direction is dynamic and has a clear vision for the future of the study cicle;
-The infrastructure and equipment are adequate overall;
-There is an excellent connection with industry;
-Students have diverse backgrounds and are highly motivated;
-Graduates easily find job opportunities. Unfortunately, so do students who have not completed their studies;
-Teachers are motivated and the prospects for career advancement are clearly stated;
-The proposed changes to the curriculum structure of the study cycle are relevant.
Points to improve:
-The school should make an effort to ensure that faculty converges to a state in which the majority (except invited
specialist from the industry) have PhDs;
-Research in international projects is still incipient and should be encouraged;
-All faculty should be part of research units with good rankings;
- Graduation efficiency remains low even after the efforts made following the previous A3ES assessment. The school
should try new ways to motivate students to complete their second year of study. The possibility of creating a
postgraduation covering only the first year of the study cycle may be a solution to this problem;
-Students should have clear work plans and should be accompanied during the internships with regular meetings;
- An effort should be made to equalize the knowledge of students entering the study cycle,for for example at the level
of programming and statistical training, otherwise students with higher level of knowledge may become demotivated;
-Students should be encouraged to take advantage of mobility opportunities;
-The possibility of making the study cycle integrate partnerships at the level of international networks of excellence
should be explored.

12.2. Recomendação final.
Com fundamento na apreciação global do ciclo de estudos, a CAE recomenda:

O ciclo de estudos deve ser acreditado

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

12.4. Condições:
<sem resposta>

12.4. Conditions to fulfil:
<no answer>


