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NCE/17/00062 — Relatório final 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 Recursos Geológicos Regionais
A.4. Grau:
Mestre
A.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências da Terra
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):
443
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:
443
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:
<sem resposta>
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):
4 Semestres
A.9. Número de máximo de admissões:
25
A.10. Condições específicas de ingresso:
Podem candidatar-se ao acesso ao curso: a) Os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal
em Geologia ou áreas afins; b) Titulares de um grau académico superior obtido no estrangeiro que
seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado em Geologia ou áreas afins;
c) Detentores de currículo científico ou profissional cujo mérito seja reconhecido pela coordenação
do curso. Cumulativamente os candidatos devem demonstrar a adequação e motivação às temáticas
atinentes ao Ciclo de estudos, mediante carta de motivação. Sempre que se revele necessário serão
realizadas entrevistas de aferição

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

pág. 1 de 9



NCE/17/00062 — Relatório final da CAE - Novo ciclo de estudos
do ciclo de estudos:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
1.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O processo anexa extrato de atas dos Conselhos Científico e Pedagógico da FCTUC, assim como
cópia do despacho de criação do curso por parte do Senado da UC.
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:
De acordo com o CV anexo ao processo, o docente indicado apresenta experiência pedagógica e
proficiência científica adequada às funções, tendo ainda vínculo a tempo integral com a UC.
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 de Formação Anterior e de Experiência Profissional da Universidade
de Coimbra (nº 191/2014), publicado em Diário da República (2.ª série, nº 93, 15 de maio de 2014)
cumpre os requisitos legais.

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:
Os requisitos de acesso são coerentes com a filosofia transversal do curso e cumprem os requisitos
legais. 
2.2.1. Designação
É adequada
2.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinaladas.
Embora adequada aos objectivos gerais e específicos propostos, bem como à "população" alvo, a
designação proposta acaba por ser redutora. O qualificativo "regionais" é desnecessário e pode ser
contra produtivo a menos que a intenção seja tão só "converter" em programa de mestrado o Curso
de Especialização em Georrecursos Regionais promovido no âmbito do protocolo entre a FCTUC e o
IPG (https://apps.uc.pt/courses/pt/course/6961) e oferecido pela primeira vez em 2016/17.
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:
Em termos gerais, a estrutura curricular proposta é: (i) internamente coerente, (ii) adequada aos
objectivos gerais e específicos enunciados, (iii) consistente com as exigências em vigor, e (iv)
representa uma forma satisfatória de tirar partido do trabalho que tem vindo a ser realizado pelos
proponentes em várias regiões da CPLP, nomeadamente Timor Leste, Angola e Moçambique.
Importa, contudo, não minorar os aspectos relacionados com os "pontos fracos" identificados na
análise SWOT, para os quais urge encontrar mecanismos de acompanhamento e resolução sob pena
de colocar em risco a própria dinâmica do programa de estudos.
Não é claro na proposta como se implementará o modo de leccionação em regime de e-learning ou
b-learning, nem como estes modelos de leccionação se articulam com a natureza aplicada/presencial
de algumas Unidades Curriculares. A resposta ao pedido de informação específico sobre este
assunto esclarece de forma aceitável o essencial, mas subsistem algumas dúvidas. 

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto
educativo, científico e cultural da Instituição e unidades curriculares
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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
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 formulados para o ciclo de estudos em apreço são compatíveis com as intenções
declaradas no âmbito da missão e estratégia da instituição. Esta consistência é aceitavelmente
conseguida através da interacção entre várias dimensões da investigação científica e tecnológica,
formação/instrução especializada e transferência de conhecimento para a comunidade envolvente e
programas de cooperação estabelecidos, nomeadamente, com regiões da CPLP. A redacção da
proposta suscita, porém, algumas apreensões na medida em que a mesma parece estar
especificamente orientada para potenciais estudantes oriundos de algumas regiões da CPLP (Timor
Leste, Angola e Moçambique, em particular); esta orientação, se excessiva, poderá ser comprometer
a sustentação do ciclo de estudos a longo prazo.
3.1.5. Pontos Fortes:
Corpo docente qualificado em regime de dedicação plena, com experiência relevante.
3.1.6. Pontos fracos:
Excessivo foco nos atributos de natureza "regional".

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.:
Os objectivos gerais definidos para este 2º ciclo de estudos são compatíveis com os propósitos
equacionados para o projecto educativo, científico e cultural da instituição. Esta compatibilidade tem
como suporte fundamental a já referida relevância das actividades desenvolvidas através da
interacção entre as várias dimensões da investigação científica e tecnológica, formação/instrução
especializada e transferência de conhecimento para a comunidade envolvente, revelando ainda
potencial de expansão. Alguns aspectos da redacção devem ser melhorados, mormente no que
respeita ao enfoque excessivo na orientação regional. Adicionalmente, importa deixar claro que o
único aspecto que diferencia a proposta em apreço dos vários cursos congéneres oferecidos em
Portugal reside no "foco específico" em certas regiões da CPLP, não sendo garantido que tal aspecto
concorra para ganhos de competitividade. Contudo, a proposta é realista e tem em conta o que a UC
é capaz de oferecer neste âmbito.
3.2.4. Pontos Fortes:
Indiscutível interesse institucional em tirar partido da existência de infra-estruturas existentes,
assim como de equipas qualificadas em alguns domínios do conhecimento geocientífico.
3.2.5. Pontos fracos:
Ênfase excessiva no "carácter regional" e em particularidades relacionadas com algumas regiões da
CPLP.
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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):
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.:
Os objectivos de aprendizagem enunciados para a maioria das disciplinas são adequados e revelam
consistência interna, concorrendo para os propósitos gerais da formação que se pretende ministrar.
Regra geral, existe coerência entre estes objectivos e os conteúdos programáticos sinteticamente
apresentados, reflectindo cuidados na estruturação de um corpo de conhecimentos nucleares capaz
de gerar aprendizagens significantes. A combinação das várias modalidades de ensino indicada para
as diferentes disciplinas (T, TP, P e TC) é adequada. As modalidades de avaliação são, igualmente,
apropriadas, respeitando a especificidade de cada disciplina.
Note-se ainda que não é claro na proposta como se implementará o modo de leccionação em regime
de e-learning ou b-learning, nem como estes modelos de leccionação se articulam com a natureza
aplicada/presencial de algumas Unidades Curriculares.
3.3.4. Pontos Fortes:
Bom inter-relacionamento entre os contributos de cada disciplina, concorrendo para os objectivos
gerais e específicos do curso. Balanço fidedigno entre os conteúdos programáticos enunciados para
a maioria das disciplinas e o tempo realmente disponível para a sua leccionação.
3.3.5. Pontos fracos:
Aquisição e Interpretação de Dados Geofísicos: programa demasiadamente extenso para as 15h TP.
Captação e Qualidade da Água: programa demasiadamente extenso para as 10hT + 15h TP.
Bacias Sedimentares e Sistemas de Hidrocarbonetos: conteúdos de nível adequado a 1º ciclo
(admite-se, atendendo à população alvo); a ficha da unidade curricular informa "se possível, incluir
visitas de campo" - como serão então asseguradas as 30h TC no caso de impossibilidade?
Geologia e Recursos Geológicos Regionais: Qual a(s) região(ões) abordadas? Trata-se de uma
decisão circunstancial? Componente programática sobre recursos muito ligeira.
Geologia e Engenharia: de acordo com o programa proposto, a designação correcta será "Introdução
à Geologia de Engenharia"

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:
Todos os 24 docentes afectos à leccionação do curso são doutorados e desenvolvem actividades na
UC em regime de tempo integral. Os procedimentos de avaliação do desempenho individual existem
e cumprem os requisitos em vigor. Tendo em conta os CV’s apresentados, bem como as práticas
recentes desenvolvidas ao nível das unidades de investigação reconhecidas pela FCT e das
instituições universitárias nacionais, estão reunidas as condições para a salvaguarda da qualidade,
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actualidade e exigência nas actividades de ensino/investigação.
4.5. Pontos fortes:
Corpo docente qualificado e em regime de dedicação plena, exclusivamente constituído por doutores
com experiência significativa nos vários domínios do conhecimento abarcados pelo percurso
curriculares proposto.
4.6. Pontos fracos:
Nada a mencionar de relevante.

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
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 pessoal técnico administrativo e pessoal técnico de apoio às actividades laboratoriais aparenta ser
suficiente à promoção das actividades programadas. As instalações físicas existentes e os
equipamentos didácticos e científicos listados, bem como os demais materiais necessários à
actividade lectiva, são adequados às valências consagradas no programa de estudos.
5.5. Pontos fortes:
Diversidade e qualidade de infra-estruturas e recursos instrumentais/materiais necessários ao
cumprimento dos objectivos.
5.6. Pontos fracos:
Nada de relevante a indicar.

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.:
O pessoal docente integra 5 unidades de investigação nas áreas científicas abrangidas pelo curso, 2
delas com avaliação de “Excelente”, outras duas com "Muito Bom" e uma outra com "Bom". O
número de publicações científicas em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos três
anos é apreciável. Referem-se ainda vários projectos recentes e/ou parcerias nacionais e
internacionais nas áreas de intervenção do ciclo de estudos. Em termos gerais, os indicadores
numéricos são satisfatórios, não obstante a análise da produção individual (CV’s em Anexo) e da
distribuição dos docentes/investigadores pelas várias unidades de investigação indiciar várias
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assimetrias.
6.5. Pontos fortes:
Dinâmica científica razoável em algumas das áreas científicas abrangidas pelo curso, bem como em
vários domínios de interface.
6.6. Pontos fracos:
Assimetrias de produção científica individual. Clarificação das entidades envolvidas em alguns dos
programas de cooperação internacional.

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.:
Embora a informação fornecida seja genérica e, por vezes, escassa, a simples consulta dos sites web
das unidades de investigação e da UC comprova uma evolução continuada e consistente de
actividades de desenvolvimento tecnológico e de prestação de serviços à comunidade,
complementada com formação avançada em domínios cobertos pela proposta em análise.
7.3. Pontos fortes:
Inter-relacionamento forte e contínuo com várias entidades da rede nacional de I&DT, para além de
numerosos agentes (privados e públicos) directamente implicados em acções/projectos relacionados
com os objectivos do curso.
7.4. Pontos fracos:
Nada de relevante a salientar.

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:
Em parte
8.2. Os dados de acesso (DGES) mostram o potencial do ciclo de estudos para atrair estudantes:
Em parte
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.:
A análise reportada é objectiva e realista, procurando capitalizar o trabalho já realizado em várias
regiões da CPLP e, simultaneamente, consolidar/expandir a intervenção da UC. Não obstante a
aposta num perfil de formação relativamente generalista (transversal), reconhece-se a existência de
algum potencial para várias saídas profissionais a (curto/)médio prazo, caso os indicadores
disponíveis se confirmem. A longo prazo, o excessivo foco no carácter regional é, pelo menos
potencialmente, penalizante.
8.5. Pontos fortes:
Experiência acumulada e relativamente bem-sucedida por parte das entidades promotoras do curso.
8.6. Pontos fracos:
Nada de relevante a assinlar.
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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.:
A duração do ciclo de estudos, atribuição do total de créditos e respectiva repartição por ano e
disciplina foi realizada em conformidade com os critérios em vigor em todas as instituições de ensino
superior em Portugal, seguindo os requisitos legais.
9.5. Pontos fortes:
Não existem aspectos particulares dignos de relevo.
9.6. Pontos fracos:
Não existem pontos fracos específicos para além dos referidos na secção dedicada à organização do
curso.

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.:
A estrutura do curso, distribuição de créditos por disciplinas e enunciação de competências é similar
à de outros cursos congéneres oferecidos no Espaço Europeu de Ensino Superior. Intersecta ainda
de forma parcial várias ofertas existentes em Portugal, embora este aspecto apenas seja abordado
de forma muito ligeira na análise SWOT (constrangimentos).
10.4. Pontos fortes:
Perspectiva transversal sobre a aplicação do conhecimento geocientífico assente na transmissão de
um conjunto de proficiências existente na UC.
10.5. Pontos fracos:
Retomam-se as recomendações indicadas em secções anteriores, nomeadamente as que versaram
sobre a ênfase excessiva no carácter regional e orientação para algumas regiões (quais?) da CPLP.

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:

pág. 7 de 9



NCE/17/00062 — Relatório final da CAE - Novo ciclo de estudos
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.:
Não aplicável.
11.6. Pontos fortes:
Não aplicável.
11.7. Pontos fracos:
Não aplicável.

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):
<sem resposta>
12.4. Fundamentação da recomendação:
A proposta de criação de um Mestrado em Recursos Geológicos (Regionais) na UC justifica-se tendo
em conta: (i) o impacte potencial que esta formação pode ter no desenvolvimento das acções de
cooperação iniciadas com várias regiões da CPLP; o (ii) o evidente interesse em potenciar
infra-estruturas existentes; e (iii) a boa qualificação do corpo docente disponível. As maiores
dificuldades de afirmação futura deste programa de estudos poderão residir no carácter
demasiadamente transversal da sua estrutura e orientação para certas regiões alvo (limitando
significativamente a população alvo de estudantes), mas existe algum potencial para crescimento do
recrutamento e das saídas profissionais a (curto/)médio prazo. Acresce o facto do curso proposto
apenas intersectar parcialmente alguns dos programas de mestrado existentes em Portugal e do
mesmo ser realista, assentando num corpo de proficiências existente na UC.
Sem prejuízo de acertos menores relacionados com ajustamentos de conteúdo e/ou clarificações do
que consta da proposta, recomenda-se:
1) A eliminação do qualificativo "Regionais" na designação do curso; trata-se de um qualificativo
redutor e desnecessário a menos que a intenção seja tão só "converter" em programa de mestrado o
Curso de Especialização em Georrecursos Regionais promovido no âmbito do protocolo entre a
FCTUC e o IPG (https://apps.uc.pt/courses/pt/course/6961) e oferecido pela primeira vez em 2016/17;
2) Clarificação da forma como se implementará o modo de leccionação em regime de e-learning ou
b-learning, e como estes modelos de leccionação se articularão com a natureza aplicada/presencial
de algumas Unidades Curriculares, nomeadamente no que diz respeito às aulas de laboratório e de
campo; a implementação do esquema geral apresentado na resposta à informação específica deve
ser garantida em simultâneo com a a obrigatoriedade de frequência presencial a todas as
actividades laboratoriais e de campo; 
3) O desenvolvimento de diligências que possam contribuir para a redução das assimetrias de
produção científica individual do corpo docente; e
4) O reforço de parcerias com entidades industriais e de prestação de serviços (públicas e privadas)
no sentido de potenciar a realização de actividades científicas e tecnológicas consideradas fulcrais
para os objectivos do curso.
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Considerando o relatório preliminar de avaliação sobre o programa de mestrado em Recursos
Geológicos Regionais na FCT-UC, os direitos de pronúncia foram usados para reforçar: 1) a
manutenção do qualificativo “Regionais” na designação do ciclo de estudos, em desacordo com o
recomendado pela CAE; e 2) o compromisso sobre a frequência presencial das actividades
laboratoriais e de campo conforme o modelo de leccionação em regime “b-learning” detalhado no
corpo de informação adicional. Entendem-se, em parte, as razões invocadas para a manter a
designação do programa de estudos, mas tal não minimiza as fragilidades potenciais identificadas e
justificadas no relatório preliminar de apreciação da proposta de criação deste ciclo de estudos. O
compromisso assumido sobre a frequência presencial das actividades laboratoriais e de campo é
positivamente registado e apreciado pela Comissão de Avaliação Externa.
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