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NCE/17/00164 — 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 Internacional em Ecologia Aplicada
A.4. Grau:
Mestre
A.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ecologia
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):
422
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:
851
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:
852
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):
2 anos, 4 semestres
A.9. Número de máximo de admissões:
20
A.10. Condições específicas de ingresso:
Os candidatos deverão ser: 
a) Titulares do grau de licenciado em Biologia (ou áreas afins) ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro em Biologia (ou áreas afins) conferido na
sequência de um 1.º ciclo de estudos, organizado de acordo com o Processo de Bolonha por um
Estado aderente a este Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro em Biologia (ou áreas afins) que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo CC responsável por este ciclo
de estudos;
d) Em casos devidamente justificados, podem aceder os candidatos que apresentem um currículo
escolar, científico e/ou profissional relevante para a frequência deste ciclo de estudos e que seja
reconhecido pelo CC responsável por este ciclo de estudos.
e) Titulares de proficiência em língua inglesa certificada pelo sistema IELTS (mínimo de 6.5) ou
equivalente (TOEFL iBT 92, pBT 580), exceto candidatos de países onde a língua inglesa é língua
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nativa

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
1.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
Foram submetidas as deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no
processo de criação do ciclo de estudos, nomeadamente:
- do Senado da Universidade de Coimbra
- da instituição parceira
- Comissão Científica do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra
- Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
- Conselho Pedagógico da Universidade de Coimbra

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:
O Docente responsável pelo ciclo de estudos é Professor Auxiliar (ou equivalente) a 100 % na
instituição, tem o grau de Doutor na área do ciclo de estudos, tem publicações científicas na área do
ciclo de estudos e tem exercido diversas funções muito relevantes na área.
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:
Existe e cumpre os requisitos legais (anexada cópia da Publicação em DR: Diário da República, 2.ª
série — N.º 93 — 15 de maio de 2014)

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:
As condições específicas de ingresso são indicadas no ponto A10, tendo-se constatado que são
adequadas e cumprem os requisitos legais.

2.2.1. Designação
É adequada
2.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinaladas.
A designação do Ciclo de Estudos é "Mestrado Internacional em Ecologia Aplicada". Existe parceria
de uma instituição de outro país e uma rede internacional associada, conferido carater internacional
ao Ciclo de Estudos. Em geral, os objetivos, plano curricular e equipa docente são adequados à
designação.
2.3.1. Estrutura Curricular e Plano de Estudos:
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Existem, são adequados e cumprem os requisitos legais
2.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O ciclo de estudos está organizado em 2 anos e 4 semestres num total de 120 ECTS, dos quais 60
ECTS no 1º ano e 60 ECTS no 2º ano (30 ECTS por semestre). Existem ramos e percursos
alternativos que possibilitam diversidade de escolha aos estudantes. Embora para alguns percursos
não seja totalmente detalhada a forma de obtenção dos 120 ECTS necessários à obtenção do grau
nos ramos distintos, a estrutura curricular e o plano de estudos são adequados e cumprem os
requisitos legais.

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
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.:
No ponto 3.1.1. são indicados os objetivos do ciclo de estudo. No ponto 3.1.2 são indicados os
objetivos da aprendizagem, bem como as aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes.
No ponto 3.1.3 é explicada adequadamente a forma como o ciclo de estudos se insere na missão e
estratégia do Departamento de Ciências da Vida, da Universidade de Coimbra, da Universidade de
Kiel e das faculdades "Matemática e Ciências Naturais" e "Ciências Agrícolas e Nutricionais" desta
Universidade. 
A análise da explicação permite constatar o seu adequado enquadramento, com exceção da
interdisciplinaridade referida relativamente à qual não é totalmente claro o modo como será
promiovida e atingida.

3.1.5. Pontos Fortes:
O mestrado está bem integrado e é muito importante no contexto estratégico da Universidade de
Coimbra, da Universidade de Kiel, bem como dos Departamentos de ambas as instituições
envolvidos. 
É um mestrado internacional contribuindo para aumentar a internacionalização de ambas as
instituições e dos países envolvidos.
Tem uma elevada capacidade de atrair estudantes portugueses e estrangeiros para a Universidade
de Coimbra, contribuindo para aumentar o desenvolvimento da Universidade e da região. 
O corpo docente é altamente qualificado, diversificado e estável.

3.1.6. Pontos fracos:
Não há.

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

3.2.1. A Instituição definiu um projeto educativo, científico e cultural próprio:
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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.:
O projeto educativo, científico e cultural das instituições é indicado no ponto 3.2.1. A forma como os
objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo, científico e
cultural das instituições é explicada no ponto 3.2.2. A análise do indicado nestes dois pontos permite
concluir que os objetivos do ciclo de estudo se enquadram no projeto educativo, científico e cultural
das Universidades que propõem o ciclo de estudos e que contribuirão para o seu desenvolvimento.
3.2.4. Pontos Fortes:
- o ciclo de estudos pode contribuir para aumentar a internacionalização das instituições
- formação dos estudantes em contexto internacional
- sólida formação
- elevada qualidade e estabilidade do corpo docente
- diversidade de formação

3.2.5. Pontos fracos:
Não se detetaram.

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.:
Em geral as fichas das unidades curriculares estão completas e coerentes, com objetivos definidos,
aptidões e competências a desenvolver claramente indicadas, métodos de ensino/aprendizagem
adequados.
3.3.4. Pontos Fortes:
Em geral, as fichas de unidades curriculares são coerentes e adequadas ao ciclo de estudos;
3.3.5. Pontos fracos:
O Ciclo de estudos tem uma grande diversidade de unidades curriculares, o que é um aspeto positivo.
No entanto, corre-se o risco de algumas poderem ser escolhidas apenas por um pequeno número de
estudantes, não se atingindo a massa crítica suficiente para se aplicarem algumas das estratégias de
ensino/aprendizagem e o desenvolvimento conveniente de algumas das aptidões e competências
indicadas, para além da rentabilização do tempo/esforço docente poder não ser o melhor. Acresce
que o fato de que aparentemente se oferece uma grande possibilidade de escolhas, sendo que de
acordo com o que é indicado, efetivamente nem todas as ofertas abrem em todos os anos, o que pode
defraudar as expetativas que os estudantes tinham quando se candidataram.
No caso de algumas fichas de unidade curricular, os métodos de avaliação não estão indicados de
forma totalmente clara
No caso de algumas fichas de unidade curricular a bibliografia indicada necessita de atualização.
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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:
De acordo com o indicado no ponto 4.2.1, 98,5 % dos docentes está a tempo integral numa das
instituições parceiras, a maioria dos docentes tem contrato com as instituições envolvidas há mais
de 3 anos, 100% dos docentes tem o grau de Doutor, e 100% dos docentes tem o grau de Doutor nas
áreas do ciclo de estudo, considerando a diversidade da formação.

O modo como é feita a avaliação do desempenho dos docentes do ciclo de estudo nas suas
instituições é explicada em detalhe no ponto 4.3 e considera-se adequado ao efeito.

4.5. Pontos fortes:
- corpo docente estável, altamente qualificado e a lecionar maioritariamente nas suas áreas de
investigação

- o corpo docente inclui cientistas de elevado mérito reconhecido a nível nacional e internacional.

4.6. Pontos fracos:
Não se detetaram.

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.:
De acordo com o indicado no ponto 5.1. do pedido, existe pessoal não docente afeto ao ciclo de
estudos, embora em alguns casos seja partilhado com outros ciclos de estudos. Existem condições
físicas, equipamentos e materiais adequados a diversos tipos de aulas, bem como para estudo e
outro apoio aos estudantes. 
5.5. Pontos fortes:
Existem recursos humanos não docentes, instalações físicas, equipamentos e diversos outros
recursos, incluindo excelentes bibliotecas, de elevada qualidade e apropriados à lecionação e
projetos dos estudantes
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5.6. Pontos fracos:
- não é indicada especificamente a existência nas Universidades parceiras e instituições associadas
de tecnologia de acesso a internet, incluindo para aceder a materiais didáticos e bibliografia, quer
nas instalações das instituições quer a possibilidade de acesso remoto, por exemplo a partir de casa,
pelos estudantes e de que forma são (ou não) usadas essas ferramentas no ensino e investigação
desenvolvida pelos estudantes.

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.:
São indicados os centros de investigação ”Centro de Ecologia Funcional - CFE” e o “Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente – MARE”, instituições de reconhecido mérito a nível nacional e
internacional que foram classificadas como “Muito bom” e “Excelente” na última avaliação efetuada
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Em geral, os docentes do ciclo de estudos têm
uma elevada taxa de publicação em revistas internacionais nas áreas do ciclo de estudo de elevada
qualidade. São ainda indicados diversos projetos em curso onde os projetos de Dissertação/Estágio
dos estudantes poderão ser enquadrados.
6.5. Pontos fortes:
- Elevada produtividade científica de qualidade do corpo docente
- Existência de projetos em curso onde os trabalhos dos estudantes podem ser enquadrados
- Elevada potencialidade para atrair futuros financiamentos

6.6. Pontos fracos:
A rede de cooperação a nível nacional pode ser reforçada, estabelecendo protocolos de cooperação
para mobilidade de estudantes e docentes com outros ciclos de estudo em áreas semelhantes em
Portugal e noutros países

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:
Em parte
7.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada em 7.1.:
Existe oferta e prestação de serviços, incluindo de treino avançado, à comunidade e potencial para a
sua expansão.
7.3. Pontos fortes:
Existem diversas atividades e há um elevado potencial de expansão.
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7.4. Pontos fracos:
Recomenda-se a expansão.das atividades e a sua diversificação.

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:
Sim
8.2. Os dados de acesso (DGES) mostram o potencial do ciclo de estudos para atrair estudantes:
Sim
8.3. O novo ciclo de estudos será oferecido em colaboração com outras Instituições da região que
lecionam ciclos de estudos similares:
Em parte
8.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 8.1, 8.2 e 8.3.:
De acordo com o referido no ponto 8.1 do pedido, o potencial de empregabilidade e a capacidade de
atrair estudantes são elevadas, embora a maioria dos estudantes de 2008 a 2010 tenha ingressado
em programas doutorais.

De acordo com o indicado no ponto 8.2 o ciclo de estudos tem um potencial elevado para atrair
estudantes de Portugal e de outros países.

O ciclo de estudos será oferecido em colaboração com outras instituições mas a rede pode ser
expandida a outros cursos em áreas semelhantes existentes, incluindo em Portugal.

No entanto a colaboração com outros ciclos de estudo e instituições na área ou em áreas próximas a
nível local, regional e nacional não é totalmente clara nem o seu funcionamento.

8.5. Pontos fortes:
- elevada capacidade de atrair estudantes, uma grande parte dos quais ingressa depois em
programas doutorais
- Existem colaborações com outras instituições.
8.6. Pontos fracos:
A colaboração com outros ciclos de estudo e instituições na área ou em áreas próximas a nível local,
regional e nacional não é totalmente clara nem o seu funcionamento.

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.:
Existiu uma metodologia de base para o cálculo do número total de ECTS e do número de ECTS de
cada unidade curricular, a qual se considera adequada. Os docentes e discentes foram consultados
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através de inquéritos.
9.5. Pontos fortes:
Existiu uma metodologia de base para o cálculo do número total de ECTS e do número de ECTS de
cada unidade curricular, a qual se considera adequada. Os docentes e discentes foram consultados
através de inquéritos.
9.6. Pontos fracos:
Os docentes e discentes foram consultados através de inquéritos, pelo que se recomenda que de
futuro sejam também promovidas reuniões presenciais.

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.:
Foi efetuada comparação com universidades de referência, tendo em consideração as IES europeias
do top 500 de instituições mundiais do QS World University Rankings, e considerados 7 cursos de
Mestrado ERASMUS MUNDUS, tendo sido encontrados vários pontos em comum, dos quais são
salientados 5 no pedido, os quais são de grande relevância. Os objetivos a atingir, competências e
aptidões a atingir pelos estudantes são comparáveis aos de ciclos de estudo nacionais e estrangeiros
na mesma área ou em áreas semelhantes.
10.4. Pontos fortes:
Os objetivos a atingir, competências e aptidões a atingir pelos estudantes são comparáveis aos de
ciclos de estudo nacionais e estrangeiros na mesma área ou em áreas semelhantes.
10.5. Pontos fracos:
Não há.

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.:
Não são fornecidas informações pelo que se pressupõe que não se aplica.
11.6. Pontos fortes:
Não são fornecidas informações pelo que se pressupõe que não se aplica.
11.7. Pontos fracos:
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Não são fornecidas informações pelo que se presupõe que não se aplica.

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):

12.4. Fundamentação da recomendação:
Os critérios de admissão são apresentados e cumprem os requisitos legais.
O ciclo de estudos está bem integrado, é muito importante no contexto estratégico das instituições e
certamente contribuirá para aumentar a internacionalização das instituições e do corpo docente.
Tem elevado potencial para atrair estudantes. O Diretor tem o perfil adequado e o corpo docente é
altamente qualificado, estável e cientificamente produtivo. O ciclo de estudos é suportado por dois
centros de investigação de referência. Existem condições físicas, equipamentos e materiais e pessoal
não docente adequado. Em geral, o pedido de novo ciclo de estudo que está bem elaborado e
fundamentado. 
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