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NCE/17/00061 — Relatório preliminar da CAE
- Novo ciclo de estudos
Caracterização do pedido
Perguntas A.1 a A.10

A.1. Instituição de Ensino Superior:
Universidade De Coimbra
A.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior:

A.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, Instituto, etc.):
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UC)
A.3. Designação do ciclo de estudos:
Mestrado em Antropologia Forense
A.4. Grau:
Mestre
A.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Antropologia Forense
A.6.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF):
420
A.6.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria
n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
421
A.6.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a
Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
312
A.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
A.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
Dois anos, 4 semestres
A.9. Número de máximo de admissões:
25
A.10. Condições específicas de ingresso:
As condições gerais de acesso e ingresso no ciclo de estudos conducente ao grau de mestre são as
previstas no artigo 17º do Decreto-lei nº 74/2006, de 24 de março, na sua atual
redação.Especificamente, podem candidatar-se os titulares do grau de licenciado ou equivalente
legal em Antropologia, Biologia, Bioquímica, Medicina, Medicina dentária, outras Ciências
Biológicas e Ciências Sociais e Humanas.

Relatório da CAE - Novo Ciclo de Estudos
1. Instrução do pedido

1.1.1. Deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no processo de criação
do ciclo de estudos:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
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1.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O RAA adiciona os extractos das actas dos Conselhos Científicos e dos Conselhos Pedagógicos da
FCTUC, o extracto da acta da Comissão Científica do Departamento de Ciências da Vida, bem como
o despacho reitoral.

1.2.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos:
Foi indicado e tem o perfil adequado
1.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
A docente responsável pela coordenação é doutorada em Ciências - Antropologia e reconhecida
especialista na área de formação fundamental do ciclo de estudos, com um currículo significativo em
Antropologia Forense, e exerce actividade na instituição em regime de tempo integral, pelo que
reúne as condições legais definidas pelo Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de Agosto.
1.3.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional
Existe e cumpre os requisitos legais
1.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O regulamento de creditação é apresentado e cumpre o Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de junho e pelo Decreto-Lei nº 115/2013 de 7 de
agosto.

2. Condições específicas de ingresso, estrutura curricular e plano de estudos.

2.1.1. Condições específicas de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
2.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O RAA define de forma correcta as condições específicas de acesso e ingresso, cumprindo o disposto
na legislação em vigor.
2.2.1. Designação
É adequada
2.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinaladas.
A designação está de acordo com os objetivos gerais do ciclo de estudos e com os objetivos de
aprendizagem a desenvolver pelos estudantes.

2.3.1. Estrutura Curricular e Plano de Estudos:
Existem, são adequados e cumprem os requisitos legais
2.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
A estrutura curricular e o plano de estudos são adequados e cumprem os requisitos legais de
segundo ciclo: 120 ECTS, duração de 4 semestres, 2 deles dedicados ao curso de mestrado composto
por unidades curriculares e os restantes 2 dedicados à preparação da dissertação. 1 opção livre.

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto
educativo, científico e cultural da Instituição e unidades curriculares

3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos

3.1.1. Foram formulados objetivos gerais para o ciclo de estudos:
Sim
3.1.2. Foram definidos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a
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desenvolver pelos estudantes:
Sim
3.1.3. O ciclo de estudos está inserido na estratégia institucional de oferta formativa face à missão
da Instituição:
Sim
3.1.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.1.1, 3.1.2 e
3.1.3.:
Os objectivos gerais estão definidos de forma clara e são consistentes com um programa
multidisciplinar de mestrado em Antropologia Forense. Os objectivos de aprendizagem contemplam
aspectos relevantes nos domínios da teoria, prática, método e investigação em várias áreas da
Antropologia Forense. O ciclo de estudos insere-se na estratégia de oferta de II ciclo da instituição e
cumpre os mais elevados padrões de qualidade de formação especializada avançada de profissionais. 

3.1.5. Pontos Fortes:
Programa bem estruturado, de grande rigor científico e pedagógico preparado e ministrado por
especialistas em Antropologia Forense e que especializa os estudantes no campo de estudos.

3.1.6. Pontos fracos:
A formação prévia dos estudantes que se podem candidatar é demasiado heterogénea, exigindo um
trabalho árduo de harmonização de diferentes conhecimentos.

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da instituição

3.2.1. A Instituição definiu um projeto educativo, científico e cultural próprio:
Sim
3.2.2. Os objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:
Sim
3.2.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.2.1 e 3.2.2.:
A instituição possui oferta formativa de fileira numa diversidade de áreas científicas e é reconhecida
pela qualidade e internacionalização do ensino e da investigação. A proposta completa a fileira
formativa na área, beneficia da atractividade da pós-graduação em Antropologia Forense e os
objectivos gerais são coerentes com o projecto educativo científico e cultural da instituição
orientado para a excelência, a produção e transferência de novos conhecimentos, a
internacionalização e a atracção dos melhores alunos.
3.2.4. Pontos Fortes:
A oferta de conhecimentos e competências em diferentes áreas a Antropologia Forense.
3.2.5. Pontos fracos:
Falta alguma homogeneidade no programa para que se torne um todo contínuo e coerente. A
heterogeneidade da formação prévia dos estudantes pode pôr em risco os objectivos gerais e de
aprendizagem esperados.

3.3. Da organização do ciclo de estudos

3.3.1. Os conteúdos programáticos de cada unidade curricular são coerentes com os respetivos
objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
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Sim
3.3.2. As metodologias de ensino (avaliação incluída) de cada unidade curricular são coerentes com
os respetivos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
3.3.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.3.1 e 3.3.2.:
As unidades curriculares definem os conteúdos programáticos e as metodologias de ensino em
coerência com os respetivos objetivos de aprendizagem. 

3.3.4. Pontos Fortes:
A especialidade e solidez do corpo docente asseguram um bom nível de ensino e de aprendizagem
dos estudantes.

3.3.5. Pontos fracos:
O tempo perdido para harmonizar os diferentes conhecimentos prévios dos estudantes poderia ser
usado para aprofundar outros tópicos.

4. Recursos docentes
4.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais (corpo docente próprio, academicamente
qualificado e especializado na(s) área(s) fundamental(ais)):
Sim
4.2. A maioria dos docentes tem ligação estável à Instituição por um período superior a três anos. A
Instituição mostra uma boa dinâmica de formação do seu pessoal docente:
Sim
4.3. Existe um procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente, de forma a garantir a
necessária competência científica e pedagógica e a sua atualização:
Sim
4.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinalada em 4.1., 4.2. e 4.3:
Corpo docente com qualificação académica de nível de doutoramento e especializado nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos; à excepção de 1 docente, todos em regime de tempo integral e há
mais de três anos nas instituições. Os procedimentos de avaliação de desempenho do pessoal
docente são periódicos.

4.5. Pontos fortes:
Corpo docente qualificado, especializado, experiente e internacionalizado.
4.6. Pontos fracos:
Nada a acrescentar.

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e
materiais
5.1. O ciclo de estudos dispõe de outros recursos humanos indispensáveis ao seu bom funcionamento:
Sim
5.2. O ciclo de estudos dispõe das instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas
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de computadores, etc.) necessárias ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.3. O ciclo de estudos dispõe dos equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários
ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 5.1, 5.2 e 5.3.:
O ciclo de estudos dispõe do apoio dos vários serviços administrativos e técnicos da instituição e
dispõe de pessoal não docente adequado ao seu bom funcionamento.
A instituição dispõe de instalações físicas suficientes para responder às necessidades e de logísticas,
equipamentos e acervos necessários às actividades lectivas, pedagógicas e científicas (salas de aulas
teóricas e práticas, área de investigação, biblioteca especializada, recursos informáticos, etc.).
Destaque para o Laboratório de Antropologia Forense equipado com moderna tecnologia, a sala de
aula para estudo dos esqueletos e o acervo de material ósseo e esqueletos humanos. 

5.5. Pontos fortes:
Colecções únicas na Europa elevam a qualidade deste programa de formação e investigação. 

5.6. Pontos fracos:
Os espaços físicos de trabalho deveriam ser mais amplos.

6. Atividades de formação e investigação
6.1. Existe(m) centro(s) de investigação, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica,
reconhecido(s) e com boa avaliação, na área predominante do ciclo de estudos:
Sim
6.2. Existem publicações científicas do pessoal docente afeto ao ciclo de estudos, na área
predominante do ciclo de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos
cinco anos:
Sim
6.3. Existem atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo
de estudos e integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais:
Sim
6.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 6.1, 6.2 e 6.3.:
Os centros de investigação onde estão integrados os docentes possuem linhas e grupos de
investigação da área do ciclo de estudo, estão acreditados pela FCT, um com a classificação de
Excelente e outro de Muito Bom. Acrescem o Laboratório de Antropologia Forense e a revista
indexada com revisão de pares, Antropologia Portuguesa.
As unidades de investigação realizam atividades científicas de reconhecido mérito e têm várias
parcerias com instituições nacionais e internacionais.
A produção científica do corpo docente nos últimos 5 anos é relevante na área predominante do ciclo
de estudos, com publicações em revistas nacionais e internacionais com revisão de pares. O ratio
docente/publicação é significativo.

6.5. Pontos fortes:
A qualidade das actividades científicas e da publicação dos docentes.
A internacionalização do corpo docente e a relação com grupos afins de investigação.

6.6. Pontos fracos:
Nada a acrescentar.
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7. Atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. A oferta destas atividades corresponde às necessidades do mercado e à missão e objetivos da
Instituição:
Sim
7.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada em 7.1.:
O RAA refere "várias atividades relacionadas com Antropologia Forense", especificando serviços de
consultoria a nível nacional e internacional.
7.3. Pontos fortes:
Nada a acrescentar.
7.4. Pontos fracos:
Nada a acrescentar.

8. Enquadramento na rede do ensino superior público
8.1. Os estudos apresentados (com base em dados do Ministério que tutela o emprego) mostram
previsível empregabilidade dos formados por este ciclo de estudos:
Não aplicável
8.2. Os dados de acesso (DGES) mostram o potencial do ciclo de estudos para atrair estudantes:
Não aplicável
8.3. O novo ciclo de estudos será oferecido em colaboração com outras Instituições da região que
lecionam ciclos de estudos similares:
Não
8.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 8.1, 8.2 e 8.3.:
O RAA assume não existirem outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares.
8.5. Pontos fortes:
A qualidade da formação e a reputação do corpo docente são fatores de atratividade.
8.6. Pontos fracos:
O mercado laboral não absorve tantos especialistas. 

9. Fundamentação do número total de créditos ECTS do
novo ciclo de estudos
9.1. A atribuição do número total de unidades de crédito e a duração do ciclo de estudos estão
justificadas de forma convincente:
Sim
9.2. Existe uma metodologia para o cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
Sim
9.3. Existe evidência de que a determinação das unidades de crédito foi feita após consulta aos
docentes:
Sim
9.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 9.1, 9.2 e 9.3.:
O número total de créditos ECTS e a duração do plano de estudos estão de acordo com a lei e
fundamentados na tradição académica e no benchmarking. A distribuição dos créditos entre a parte
curricular e a tese é adequada ao ciclo de estudos, permitindo aos estudantes uma formação para a
investigação e desenvolver investigação para a tese. A metodologia para o cálculo dos créditos ECTS
das unidades curriculares está bem explicada e os docentes foram consultados.
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9.5. Pontos fortes:
Adequada repartição do trabalho do estudante entre trabalho autónomo e tempo de contacto.
9.6. Pontos fracos:
Nada a acrescentar.

10. Comparação com ciclos de estudos de Instituições de
referência no Espaço Europeu de Ensino Superior
10.1. O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de Instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
Sim
10.2. O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
análogos às de outros ciclos de estudos de Instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior:
Sim
10.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 10.1 e 10.2.:
É feita uma comparação com ciclos de estudos existentes em instituições europeias de referência,
reconhecendo o RAA que os programas revelam características semelhantes à proposta, quanto à
duração, estrutura e objectivos de aprendizagem são orientados para a investigação, tal como o
programa proposto. 

10.4. Pontos fortes:

A colecção de material ósseo e esqueletos humanos. Poucos centros de investigação e ensino na área
são semelhantes.

10.5. Pontos fracos:
Nada a acrescentar.

11. Estágios e períodos de formação em serviço
11.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço:
Não aplicável
11.2. São indicados recursos próprios da Instituição para acompanhar os seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço:
Não aplicável
11.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em
serviço dos estudantes:
Não aplicável
11.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e com
qualificações adequadas (para ciclos de estudos em que o estágio é obrigatório por lei):
Não aplicável
11.5. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 11.1 a 11.4.:
Nada a acrescentar.
11.6. Pontos fortes:
Nada a acrescentar.
11.7. Pontos fracos:
Nada a acrescentar.
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12. Conclusões
12.1. Recomendação final:
O ciclo de estudos deve ser acreditado
12.2. Período de acreditação condicional, em anos (se aplicável):
<sem resposta>
12.3. Condições (se aplicável):
Não aplicável.
12.4. Fundamentação da recomendação:
Trata-se de um programa de Mestrado excelente que cumpre todos os requisitos exigidos e se
adequa aos mais elevados padrões de ensino e investigação na área da Antropologia Forense. Atrai
estudantes de diversas formações disciplinares, trazendo novos enfoques, mas obrigando a um
esforço suplementar para harmonizar os diferentes conhecimentos prévios.
O programa providencia uma formação sólida e especializada que prepara os estudantes para o
trabalho final de Mestrado e para prosseguirem uma carreira na investigação e na prática da
Antropologia Forense.
É oferecido por uma instituição de referência nacional e europeia na área, com unidades de
investigação de excelência e uma coleção única de materiais ósseos e esqueletos humanos, com um
ambiente académico dinâmico e internacionalizado, com protocolos e intercâmbio de professores e
estudantes com instituições internacionais de prestígio e com um corpo docente científica e
pedagogicamente altamente qualificado, especializado na área fundamental do ciclo de estudos, com
produção científica relevante e com elevada experiência na condução de programas de mestrado e
orientação de trabalhos finais de Mestrado. 
Os aspectos destacados justificam a atractividade do programa, mas há que explorar novas
oportunidades de carreira, porque são poucos os que, ainda que com uma formação excelente,
conseguem emprego na área devido à fraca oferta institucional. 
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