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NCE/18/0000032 — Relatório final da CAE -
Novo ciclo de estudos
Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Contexto da Avaliação do Pedido de Acreditação de Novo Ciclo de Estudos

Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a
entrada em funcionamento de um novo ciclo de estudos exige a sua acreditação prévia pela A3ES. 

O processo de acreditação prévia de novos ciclos de estudo (Processo NCE) tem por elemento
fundamental o pedido de acreditação elaborado pela instituição avaliada, submetido na plataforma
da Agência através do Guião PAPNCE. 

O pedido é avaliado 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 pedido à luz dos critérios
aplicáveis, publicitados, designadamente, em apêndice ao presente guião.

A CAE, usando o formulário eletrónico apropriado, prepara, sob supervisão do seu Presidente, a
versão preliminar do relatório de avaliação do pedido de acreditação. 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 pedido de acreditação do ciclo de estudos é a seguinte
(os CV dos peritos podem ser consultados na página da Agência, no separador Acreditação e
Auditoria / Peritos):

Maria Inês Secca Ruivo
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Hugo Duarte Ferreira
.

1. Caracterização geral do ciclo de estudos.
1.1. Instituição de Ensino Superior:
Instituto Politécnico De Leiria
1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Artes E Design Das Caldas Da Rainha
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Design para as Tecnologias da Saúde e Bem Estar
1.4. Grau:
Mestre
1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Design
1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
213
1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
214
1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>
1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º
63/2016 de 13 de setembro):
2 anos/ 4 semestres
1.9. Número máximo de admissões proposto:
25
1.10. Condições específicas de ingresso:
a) Titulares do grau de licenciado (ou equivalente legal) na área do Design ou afim.
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo
de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente
a este processo.
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo órgão científico
da ESAD.CR – IPLeiria, estatutariamente competente, como satisfazendo os objetivos do grau de
licenciado.
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico da ESAD.CR –
IPLeiria, estatutariamente competente.

1.11. Regime de funcionamento.
<sem resposta>
1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
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1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
<sem resposta>
1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional (PDF, máx.
500kB):
<sem resposta>
1.14. Observações:
<sem resposta>

2. Instrução do pedido. Condições de ingresso.
2.1.1. 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.
2.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
Existem extratos de atas dos Conselhos Académico, Técnico-Científico e Pedagógico nos quais está
patente a aprovação do novo ciclo de estudos.
2.2.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional:
Existe, é adequado e cumpre os requisitos legais.
2.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
O regulamento de creditação de formação e experiência profissional é apresentado, contemplando
os cenários expressos no ponto 1.10 Condições específicas de ingresso.
2.3.1. Condições de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.
2.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
As condições específicas de ingresso são apresentadas e são adequadas.

3. Âmbito e objetivos do programa de estudos. Adequação ao
projeto educativo, científico e cultural da instituição.
Perguntas 3.1 a 3.3

3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão claramente definidos e são compatíveis com a missão e
a estratégia da instituição:
Sim
3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos
estudantes.
Os objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos
estudantes estão claramente definidos e suficientemente desenvolvidos:
Sim
3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão
institucional e, designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição.
Os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com a natureza e missão da
instituição e são adequados à estratégia de oferta formativa e ao projeto educativo, científico e
cultural da instituição:
Sim

3.4. Apreciação global do âmbito e objetivos do ciclo de estudos.

3.4.1. Apreciação global
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A aplicação do design e seu princípios no desenvolvimento das tecnologias da saúde e bem estar é
de extrema importância para melhorar a usabilidade, funcionalidade e adopção destas tecnologias
que intrinsecamente implicam a interação com o utilizador. Por conseguinte, um novo ciclo de
estudos nesta área é pertinente, actual e diferenciador. É adequado que instituições como a
ESAD.CR e o IPLeiria, no âmbitos dos seus objetivos e estratégia, tenham esta oferta dirigida para o
treino e formação profissionalizantes.
3.4.2. Pontos fortes
Ver 3.4.1
3.4.3. Recomendações de melhoria
Os objetivos de aprendizagem parecem focar-se sobretudo em soluções media e digitais, sendo que
contudo, o Design para as Tecnologias da Saúde e do Bem-Estar é muito mais do que apenas digital,
é também design the produtos "físicos" (design industrial). Estar-se-á aqui a perder uma
oportunidade de fazer algo com grande impacto? Seria um pena tendo o IPLeiria (ex. CDRSP e
outros) e outros stakeholders locais muita experiência em prototipagem e produtização usando
diferentes tecnologias (moldes e não só).

4. Desenvolvimento curricular e metodologias de ensino e
aprendizagem.
Perguntas 4.1 a 4.10

4.1. Designação do ciclo de estudos. 
A designação do ciclo de estudos é adequada aos objetivos gerais e objetivos de aprendizagem
fixados:
Em parte
4.2. Estrutura curricular. 
A estrutura curricular é adequada e cumpre os requisitos legais:
Sim
4.3. Plano de estudos. 
O plano de estudos é adequado e cumpre os requisitos legais: 
Sim
4.4. Objetivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
Os objetivos de aprendizagem das unidades curriculares (conhecimentos, aptidões e competências)
estão definidos e são coerentes com os objetivos gerais e os objetivos de aprendizagem definidos
para o ciclo de estudos:
Em parte
4.5. Conteúdos programáticos das unidades curriculares.
Os conteúdos programáticos das unidades curriculares são coerentes com os respetivos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Em parte
4.6. Metodologias de ensino e aprendizagem. 
As metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências) definidos para o ciclo de estudos e para cada uma das
unidades curriculares:
Em parte
4.7. Carga média de trabalho dos estudantes. 
A instituição assegurou-se que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes
corresponde ao estimado em ECTS:
Sim
4.8. Avaliação da aprendizagem dos estudantes. 
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As metodologias previstas para a avaliação da aprendizagem dos estudantes estão definidas em
função dos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) das unidades
curriculares:
Sim
4.9. Participação em atividades científicas. 
As metodologias de ensino e aprendizagem facilitam a participação dos estudantes em atividades
científicas:
Sim
4.10. Fundamentação do número total de créditos do ciclo de estudos. 
A duração do ciclo de estudos e o número total de créditos ECTS são fundamentados face aos
requisitos legais e prática corrente no Espaço Europeu de Ensino Superior. Os docentes foram
consultados sobre a metodologia de cálculo do n.º de créditos das unidades curriculares.
Sim

4.11. Apreciação global do desenvolvimento curricular e metodologias de
aprendizagem do ciclo de estudos.

4.11.1. Apreciação global
A designação do novo ciclo de estudos "Design para as Tecnologias da Saúde e Bem-Estar" sugere
formação e plano de estudos voltado para o desenvolvimento de soluções de design relacionadas
com a saúde e por conseguinte doença, envolvendo equipamentos médicos quer sejam "físicos" quer
sejam digitais. Contudo, o que se observa é que a proposta é sobretudo voltada para soluções
digitais e associadas apenas à promoção da saúde e do bem-estar, sendo por isso bastante limitativa
em termos de abrangência e potencial do que pode ser feito na área. Por conseguinte, é sugerido a
delimitação mais clara da formação e sua tradução no título do novo ciclo de estudos (ex. "Design
para as Tecnologias Digitais de Promoção da Saúde e Bem-Estar"), solução mais limitativa e menos
interessante, ou então a revisão pontual dos objetivos do curso e de algumas FUC, contemplando o
potencial referido acima sobre design de produto "fisico" e digital para a área da Saúde (no seu
sentido lato, que começa justamente no bem-estar). Esta ultima sugestão é, para nós, de facto a
solução mais interessante e capaz de diferenciar a ESAD.CR-IPLeiria em Portugal e no estrangeiro. 

Nos conteúdos programáticos parece existir também a falta de uma componente mais económica e
de empreendedorismo que por um lado podem influenciar o design e por outro lado podem potenciar
a sua valorização económica.

4.11.2. Pontos fortes
Ver ponto 3.4.1

A nível do plano curricular, o ensino de conceitos relacionados com Factores Humanos, Fisiologia,
Psicologia são fundamentais para o "Design para as Tecnologias da Saúde e Bem-Estar". A
abordagem à Informação e Dados Complexos por seu lado trás a pertinência da digitalização na
sociedade actual. Estes tópicos apresentados no 1º ano/1º semestre parecem contextualizar e
facultar um conhecimento base que será explorado de ponto de vista mais prático no 2º semestre do
1º ano com as unidades curriculares de Design de experiência do utilizador em Saúde, Biossinais e
Métodos de Investigação em Design.

A estrutura do 2º ano parece adequada com uma componente mais translaccional e prática.

Estrutura a contextualizar no descrição abaixo (ponto 4.11.3).

4.11.3. Recomendações de melhoria
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Como referido no ponto 4.11.1, na nossa percepção há uma oportunidade mais interessante que
pode ser desenvolvida neste novo ciclo de estudos, incluindo o maior enfoque na doença, além do
bem-estar, e no design de produtos "físicos" (ex. Equipamentos Médicos, Design Industrial e Design
para a Sustentabilidade). Nesse sentido a inclusão de temáticas relacionadas nos programas de
algumas FUC seria uma mais-valia.
Ainda, de um ponto de vista geral, na estrutura curricular apresentada parece ser excessiva a
utilização de 9 ECTS para unidades curriculares (UCs) do 1º ano/1º semestre e de 18 ECTS numa
UC do 1º ano/2º semestre para o trabalho proposto, ao mesmo tempo que os ECTS em excesso
poderiam eventualmente ser utilizados para complementar a formação com temáticas em falta, tal
como as descritas acima. Também se observa alguma sobreposição de conteúdos entre várias UC's
pelo que se deverá fazer um maior esforço de conciliação entre UC's.
No 1º ano, 2º semestre existem 37 horas em seminários e no global existem 72h de seminários. seria
de ponderar a existência de uma UC dedicada a seminários, nos quais os alunos de design dos vários
anos e outros estudantes pudessem assistir?

Notas específicas

Factores Humanos no Design para o Bem-Estar: são referidas aulas laboratoriais para análise e
discussão de tecnologias, sendo talvez preferível a referência a aulas TP? Estranhamente, parece
não existir referência a ergonomia.

Psicologia para o Bem-Estar: Seria interessante ao nível da psicologia incluir também temáticas
relacionadas com a adopção de novas tecnologias (ex. Psicologia do Consumidor, entendida no
sentido lato), eventualmente a integrar na UC de Design de Translação?

Fisiologia Humana: a percepção dos conteúdos programáticos é sobretudo funcional, mas deveria
incluir também Anatomia, que também determina a interação do utilizador com as tecnologias. Esta
UC ou outra deveria abordar talvez mais a fundo a doença: é crítica a importância do design na
doença. No 2º semestre existe já uma UC focada em Biossinais pelo a sobreposição nesta UC talvez
não seja adequada. Os objetivos referidos para as aulas tutoriais também se sobrepõem à UC de
Métodos de Investigação em Design.

Biossinais e Controlo Autonómico: há também sobreposição com Fisiologia Humana em conteúdos
(ex. homeostase e relação com doenças e saúde) Os conteúdos da UC remetem mais para
Neurociências do que Biossinais, propriamente ditos e não há referência explicita a biofeedback,
pelo que a designação de Controlo Autonómico não parece muito afim por um lado, por outro, para
quem não é da área da saúde a designação não ajuda.

Projeto 1: Há referência à "reflexão sobre a robótica e a inteligência artificial", sendo contudo
sobreponível ao conteúdo de Factores Humanos no Design para o Bem-Estar.

Projeto 2: É estranha a existência de aulas teóricas. A formulação do problema e objetivos de
investigação e respetiva sustentação teórica, já foi abordado em Métodos de Investigação em Design

5. Corpo docente.
Perguntas 5.1 a 5.6.

5.1. Coordenação do ciclo de estudos. 
O docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm o perfil adequado:
Sim
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5.2. Cumprimento de requisitos legais. 
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado
e especializado:
Em parte
5.3. Adequação da carga horária. 
A carga horária do pessoal docente é adequada: 
Sim
5.4. Estabilidade. 
A maioria dos docentes mantém ligação à instituição por um período superior a três anos:
Sim
5.5. Dinâmica de formação. 
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano é adequado às
necessidades eventualmente existentes de qualificação académica e de especialização do corpo
docente do ciclo de estudos:
Sim
5.6. 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

5.7. Apreciação global do corpo docente.

5.7.1. Apreciação global
Quer o coordenador quer os restantes colegas docentes revelam perfil e formação adequadas ao
novo ciclo de estudos. Contudo é de salientar que:

- na contabilização realizada por nós, no corpo docente do novo ciclo de estudos existem 12 docentes
doutorados (10,85 ETI) sendo que 6 são doutorados nas áreas fundamentais, estando 2 destes em
regime de tempo parcial. No conjunto os docentes da área fundamental totalizam 5,15 ETI/FTE e
não 5,85 como apresentado. Assim sendo, há incumprimento ligeiro (47,9%<50%) relativamente à
percentagem de Doutores especializados nas áreas fundamentais e Doutores/Especialistas nas áreas
fundamentais referida nos critérios da A3ES. 

- a percentagem de corpo docente próprio e de docentes com grau de doutor verifica-se cumprido,
registando-se respetivamente em 82,9% e 100%.

- a produção científica dos docentes na área fundamental do curso inclui 20 apenas artigos de um
total de 47 publicações apresentadas, sendo que os docentes com maior produção específica, além
do coordenador do curso, são colegas que se encontram em regime parcial. Há ainda docentes sem
publicações científicas relevantes na área fundamental.
5.7.2. Pontos fortes
ver 5.7.1
5.7.3. Recomendações de melhoria
Dado o exposto no ponto 5.7.1 sugere-se um aumento da contribuição de docentes da área
fundamental no novo ciclo de estudos e maior investimento do corpo docente na investigação
científica nesta área.
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6. Pessoal não-docente.
Perguntas 6.1 a 6.3.

6.1. Adequação em número.
O número e o regime de trabalho do pessoal não-docente correspondem às necessidades do ciclo de
estudos:
Sim
6.2. Competência profissional e técnica.
O pessoal não-docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à lecionação do
ciclo de estudos:
Em parte
6.3. 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

6.4. Apreciação global do pessoal não-docente.

6.4.1. Apreciação global
De um modo geral o pessoal não-docente parece adequado ao novo ciclo de estudos. Contudo, seria
desejável ver que os colaboradores com menor número de anos de estudo (ex. Assistente
Operacional: 3 com o 1.º ciclo, 3 com o 2.º ciclo, 1 com o 3.º ciclo) têm um plano de formação e
enriquecimento curricular.
6.4.2. Pontos fortes
ver ponto 6.4.1.
6.4.3. Recomendações de melhoria
ver ponto 6.4.1.

7. Instalações e equipamentos.
Perguntas 7.1 e 7.2.

7.1. Instalações.
A instituição dispõe de instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores,...) necessárias ao cumprimento dos objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos:
Sim
7.2. Equipamentos.
A instituição dispõe de equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários ao
cumprimento dos objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos:
Sim

7.3. Apreciação global das instalações e equipamentos.

7.3.1. Apreciação global
A ESAD.CR aparenta ter os recursos (em termos de instalações e equipamentos) necessários para o
novo ciclo de estudos. É bom observar a vontade de implementação de laboratório de realidade
mista e aquisição de equipamento complementar. Seria interessante poder complementar os
recursos existentes com aqueles doutros potenciais parceiros tecnológicos locais (ex. CDRSP).
7.3.2. Pontos fortes
ver ponto 7.3.1.
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7.3.3. Recomendações de melhoria
ver ponto 7.3.1.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de
formação avançada e desenvolvimento profissional de alto
nível.
Perguntas 8.1 a 8.4.

8.1. Centros de investigação na área do ciclo de estudos.
A instituição dispõe de recursos organizativos e humanos que integrem os docentes do ciclo de
estudos 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
8.2. Produção científica.
Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros e capítulos de livro, nos últimos cinco anos, com relevância para a área do
ciclo de estudos:
Em parte
8.3. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico.
Existem atividades de formação avançada, desenvolvimento profissional e artístico e de prestação de
serviços à comunidade, com relevância para a área do ciclo de estudos, que representam um
contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação
cultural, desportiva e artística: 
Sim
8.4. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais.
As atividades científicas, tecnológicas e artísticas estão integradas em projetos e/ou parcerias
nacionais e internacionais:
Sim

8.5. Apreciação global das atividades de I&D e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.

8.5.1. Apreciação global
Nove dos 12 docentes estão integrados em centros de investigação na área de ciclo de estudos, o
que parece adequado para o suporte ao novo ciclo de estudos e seus alunos. 

Adicionalmente, do que pudemos aferir, a produção científica dos docentes na área fundamental do
curso inclui 20 artigos de um total de 47 publicações apresentadas. Há ainda docentes sem
publicações científicas relevantes na área fundamental, apresentando contudo publicações
pedagógicas, experiência profissional na área e/ou actividades de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.

Relativamente aos projetos apresentados em 8.4 não se percebe directamente pelos títulos
"Homegreens" ou "Da.Re" (ou pelo seu descritivo geral encontrado online) a ligação ao Design para
as Tecnologias da Saúde e Bem-Estar, estando contudo o projeto Da.Re muito provavelmente
associado à UC Design para Dados Complexos, mas não sendo específico da área. 
8.5.2. Pontos fortes
ver ponto 8.5.1.
8.5.3. Recomendações de melhoria
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ver ponto 8.5.1. Será benéfico fomentar publicações científicas e outras nas áreas do novo ciclo de
estudos e em particular colaborações entre docentes.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área
(ensino superior público).
Perguntas 9.1 a 9.3.

9.1. Expectativas de empregabilidade. 
A instituição promoveu uma análise da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos
similares, com base em dados oficiais:
Sim
9.2. Potencial de atração de estudantes.
A instituição promoveu uma análise sobre a evolução de candidatos ao ensino superior na área do
ciclo de estudos, indicando as eventuais vantagens competitivas percecionadas:
Sim
9.3. Parcerias regionais.
A instituição estabeleceu parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos
similares:
Não

9.4. Apreciação global do enquadramento do ciclo de estudos na rede de
formação nacional.

9.4.1. Apreciação global
O novo ciclo de estudos é relevante dados os desafios societais actuais e as expectativas futuras
relacionadas com as necessidades de saúde da população e o potencial de soluções digitais.
Espera-se que novos empregos sejam de facto gerados nas áreas do design aplicados à saúde.
9.4.2. Pontos fortes
ver ponto 9.4.1.
9.4.3. Recomendações de melhoria
É importante perceber como se fará a promoção do novo ciclo de estudos junto do público-alvo.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no
Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES).
Perguntas 10.1 e 10.2.

10.1. Ciclos de estudos similares em instituições europeias de referência. 
O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de instituições de
referência do EEES:
Em parte
10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos similares.
O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
análogos aos de outros ciclos de estudos de instituições de referência do EEES:
Em parte

10.3. Apreciação global do enquadramento no Espaço Europeu de Ensino
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Superior.

10.3.1. Apreciação global
Aquando a preparação do presente relatório não foi possível aceder à hiperligação referente à
Glasgow School of Art e a Solent University aparentemente não estará a oferecer o MA Design for
Health and Wellbeing. Por outro lado, o MSc in Medical Design da Muthesius University of Fine Arts
and Design apresenta informação muito limitada. 

Assim sendo, a comparação com o novo ciclo de estudos foi limitada e dado mais enfoque aos
mestrados da RCA, de TUDelft e de Amesterdão. Dentro destes o MRes Healthcare and Design da
RCA decorre em paralelo com o MSc Healthcare and Design do Imperial College, tendo cada um
deles públicos-alvo distintos, o primeiro mais voltado para profissionais de design e o segundo para
clínicos e outros profissionais na área da saúde. O mestrado da RCA inclusive contempla no 1º ano
percursos paralelos dependente da área de proveniência do estudante. 

O mestrado da RCA corresponde a 180 créditos decorrendo em regime de part-time durante um
período de 2 anos e em regime intensivo pontual. O seu conteúdo programático embora tocando
nalguns aspectos similares aos do novo ciclo de estudos tem uma presença mais forte de
componentes de negócio e de liderança à semelhança do MSc Digital Design de Amesterdão e da
anotação do MSc Design for Interaction de TUDelft. O MSc Digital Design decorre num ano apenas e
não está direccionado necessariamente para saúde e o MSc Design for Interaction decorre durante 2
anos, sendo o 1º semestre do 2º ano devotado a um perfil pessoal do aluno, podendo este enveredar
por especializações em design para a saúde e empreendedorismo.

Comparativamente com o novo ciclo de estudos proposto, a duração e o número de créditos é
variável de mestrado para mestrado. Observa-se contudo um maior destaque a componentes
económicas e de empreendedorismo (nos currículos obrigatório ou opcional) e também no design de
produto (industrial), em particular no mestrado da MRes Healthcare and Design, porventura o mais
próximo em termos de temática do novo ciclo de estudos.

Por fim, são apresentadas referências de mestrados estrangeiros de Design para Interação, contudo
não há referências feitas aos mestrados nacionais similares, nomeadamente os Mestrados em Design
de Interação da Universidade de Lisboa
(https://www.fa.ulisboa.pt/index.php/pt/31-mestrado-em-design-de-interacao) e do IADE
(https://www.iade.europeia.pt/cursos/mestrados/design-de-interacao).

10.3.2. Pontos fortes
ver ponto 10.3.1.
10.3.3. Recomendações de melhoria
ver ponto 10.3.1.

Ter em conta os planos curriculares dos mestrados internacionais relacionados, em particular no
que diz respeito a conteúdos sobre económia e negócios e empreendedorismo e a consideração do
design num sentido mais lato e não limitado apenas ao digital. Comparar a proposta do novo ciclo de
estudos com os mestrados nacionais.
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11. Estágios e períodos de formação em serviço (quando
aplicável).
Perguntas 11.1 a 11.4.

11.1. Locais de estágio ou formação em serviço.
Existem locais de estágio ou formação em serviço adequados e em número suficiente:
Sim
11.2. Acompanhamento dos estudantes pela instituição.
São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de
estágio ou formação em serviço:
Sim
11.3. Garantia da qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço. 
Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço dos
estudantes:
Sim
11.4. Orientadores cooperantes.
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):
Sim

11.5. Apreciação global das condições de estágio ou formação em serviço.

11.5.1. Apreciação global
É crítica para a formação dos estudantes a realização de estágios nos stakeholders pelo que o o novo
ciclo de estudos responde a este requisito de forma muito positiva. Parecem existir também os
mecanismos de garantia de qualidade dos estágios e acompanhamento dos estudantes e
orientadores (internos e externos).
11.5.2. Pontos fortes
ver ponto 11.5.1.
11.5.3. Recomendações de melhoria
A ausência do CDRSP-IPLeiria e outras empresas da área dos moldes como instituições parceiras é
notória dados os objetivos do novo ciclo de estudos. De estudar a sua inclusão?

12. Observações finais.
12.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável).
Face às revisões apresentadas pela instituição em sede de pronúncia como resposta às propostas de
melhoria identificadas pela CAE, a comissão é de parecer favorável à acreditação do ciclo de estudos
por seis anos, considerando a implementação das melhorias referidas em pronúncia e a alteração da
denominação do curso para: "Design para as Tecnologias do Bem-Estar". 

12.2. Observações.
<sem resposta>
12.3. PDF (100KB).
<sem resposta>

13. Conclusões.
13.1. Apreciação global da proposta do novo ciclo de estudos.
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Síntese das apreciações efetuadas ao longo do relatório, sistematizando os pontos fortes e as
debilidades da proposta de criação do novo ciclo de estudos.
O novo ciclo de estudos em "Design para as Tecnologias da Saúde e do Bem-Estar" é pertinente para
as necessidades actuais e futuras duma sociedade cada vez mais envelhecida, numerosa, tecnológica,
digital e exigente em termos de serviços de saúde e bem-estar. Este novo ciclo de estudos
enquadra-se bem na missão da ESAD.CR-IPLeiria e dos seus centros de investigação.

Os conteúdos programáticos são interessantes e pertinentes contudo parecem ficar aquém em
termos de ambição, limitando-se, segundo percebemos, ao design digital tendo contudo o potencial
de abarcar a aplicação do design em sentido mais lato, incluindo design de produto/industrial. É a
nosso ver uma oportunidade que se perde se não for abarcada. Por outro lado, os conteúdos
programáticos parecem estar focados sobretudo no bem-estar e não tanto na doença, para a qual o
design é crítico. Sentimos que se está a perder uma oportunidade também aqui.

É referido na análise SWOT em pontos fracos: "Plano curricular com duas unidades curriculares na
área das Ciências da Vida, pode ser fator de afastamento de candidatos". Julgamos ser justamente o
oposto, design na área da saúde sem perceber de saúde e doença não faz sentido, e a existência de
unidades curriculares na área é um fator de atração e diferenciação e não o contrário. 

É de salientar também nos conteúdos programáticos a ausência de menção à ergonomia que é
crítica nestas áreas, e também a aspectos de sustentabilidade, económicos e de empreendedorismo
que são determinantes no design e na sua valorização económica. De notar também a sobreposição
de conteúdos por várias UC's e por conseguinte a necessidade de melhor estruturar os conteúdos. 

Relativamente ao corpo docente este é adequado ao novo ciclo de estudos proposto. A coordenação
está assegurada por colega na área de especialização de design que conta com a participação de
outros 5 colegas doutorados. Destes últimos, os colegas com produção científica relevante e mais
actual não se encontram a tempo integral enquanto que outros colegas não apresentaram publicação
científica relevante na área nos últimos 5 anos, tendo embora produção pedagógica e/ou outra
actividade formativa/profissional relacionada. Há que investir na produção científica igualmente.
Ainda, na nossa contabilização a % de docentes especialistas na área em termos de ETI/FTE
encontra-se ligeiramente abaixo do referido nos critérios da A3ES, pelo que será de normalizar esta
situação dentro do possível.

É de louvar os recursos humanos e infraestruturais de apoio ao novo ciclo de estudos e a vontade de
investimento em laboratório de realidade mista e equipamentos conexos, e ainda dos parceiros e
colaborações existentes a nível científico e com stakeholders para realização de estágios. É de notar
neste último aspecto a não menção ao CDRSP-IPLeiria e indústria de moldes que a nosso ver seriam
naturais parceiros locais do novo ciclo de estudos.

A comparação com outros ciclos de estudo de mestrados internacionais vem, de certa forma, ao
encontro das limitações apontadas ao programa de estudos. Não é referida a comparação com
mestrados nacionais na área, que dado o âmbito digital do novo ciclo de estudos são ainda mais
similares embora não específicos na saúde. Acreditamos que o novo ciclo de estudos tem potencial
para ser diferenciador a nível nacional e, desejavelmente, a nível internacional também.

Em resumo, dada a pertinência do novo ciclo de estudos, a coerência dos seus objetivos e do
conteúdo programático e qualidade dos recursos humanos e infraestruturais existentes, é proposta a
aprovação condicional (ver 13.4.). Há ainda, na nossa opinião, aspectos a reflectir e potencialmente
a melhorar no novo ciclo de estudos, de modo a torná-lo mais relevante e de maior impacto a nível
nacional e internacional. 
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13.2. Recomendação final.
Com fundamento na apreciação global da proposta de criação do ciclo de estudos, a CAE recomenda:
A acreditação do ciclo de estudos
13.3. Período de acreditação condicional (se aplicável).
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação do período de acreditação proposto
(em n.º de anos).
6
13.4. Condições (se aplicável). 
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação das condições a cumprir.
A designação do novo ciclo de estudos "Design para as Tecnologias da Saúde e Bem-Estar" sugere
formação e plano de estudos voltado para o desenvolvimento de soluções de design relacionadas
com a saúde e por conseguinte doença, envolvendo equipamentos ou dispositivos médicos quer
sejam "físicos" quer sejam digitais. Contudo, o que se observa é que a proposta é sobretudo voltada
para soluções digitais e associadas apenas à promoção da saúde e do bem-estar, sendo por isso
bastante limitativa em termos de abrangência e potencial do que pode ser feito na área. Por
conseguinte, no contexto da aprovação do novo ciclo de estudos torna-se necessária a delimitação
mais clara da formação e sua tradução no título do novo ciclo de estudos, como por exemplo "Design
para as Tecnologias Digitais de Promoção da Saúde e Bem-Estar".

__

Face às revisões apresentadas pela instituição em sede de pronúncia como resposta às propostas de
melhoria identificadas pela CAE, a comissão é de parecer favorável à acreditação do ciclo de estudos
por seis anos, considerando a implementação das melhorias referidas em pronúncia e a alteração da
denominação do curso para: "Design para as Tecnologias do Bem-Estar". 
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