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NCE/18/0000135 — 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):

Sérgio Manuel Maciel de Faria
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Cristina Alvim de Matos
João Boavida Canada

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

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior Agrária De Bragança
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Escola Superior De Tecnologia E De Gestão De Bragança
1.3. Designação do ciclo de estudos:
Inovação de Produtos e Processos
1.4. Grau:
Mestre
1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Tecnologia e Inovação
1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
523
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:
524
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:
620
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):
4 semestres
1.9. Número máximo de admissões proposto:
30
1.10. Condições específicas de ingresso:
Podem candidatar-se ao Mestrado em Inovação de Produtos e Processos:a) Titulares do grau de
licenciado ou equivalente legal;b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1.º 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 como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão
científico estatutariamente competente da instituição de ensino superior onde pretendem ser
admitidos;d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido
como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico
estatutariamente competente da instituição de ensino superior onde pretendem ser admitidos.
1.11. Regime de funcionamento.
<sem resposta>
1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
<sem resposta>
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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:
A criação do ciclo de estudos foi aprovada pelos Conselhos Técnico-Científicos (CTC) das Escola
Superior Agrária e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, como se pode constatar pelas
respetivas atas, e validado através das declarações dos Conselhos Pedagógicos da Escola Superior
Agrária e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão.
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:
A instituição dispõe de um regulamento de creditação de formação e experiência profissional, o
Regulamento de Creditação do Instituto Politécnico de Bragança, publicado no Diário da República,
2.ª série, N.º 30 de 12 de fevereiro de 2014, mas não está adequado aos artigos 45.º, 45.º-A e 45.º-B
do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, republicado am anexo do Decreto-Lei n.º 65/2018, de
16 de agosto.

Em sede de pronúncia a IES apresentou o novo Regulamento n.º 71/2019, publicado em Diário da
República no dia 17 de janeiro de 2019.
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 que devem ser satisfeitas para requerer a admissão ao ciclo de estudos
estão de acordo com o estabelecido no artigo 3º, alínea f), e na alínea a) dos artigos 14º, 26º e 38º
do D.L. n.º 74/2006, republicado em anexo ao D.L. n.º 63/2016, de 13 de setembro, mas não parecem
ser as mais adequadas.

Estas condições parecem demasiado abrangentes, permitindo a um candidato com um 1º ciclo de
estudos em qualquer área possa se candidatar, mesmo que não tenha bases científicas para
frequentas as UCs disponíveis.

Em sede de pronúncia a IES corrigiu que pretende admitir apenas candidatos detentores de
formação superior (licenciatura) nas áreas CNAEF 500 e 600, podendo ainda, mediante análise da
comissão científica do mestrado, ser equacionada a admissão de candidatos oriundos das áreas 400
e 800.

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.
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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
Os Objetivos Gerais de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências que os alunos devem
desenvolver) no Mestrado em Inovação de Produtos e Processos estão claramente definidos,
nomeadamente a formação de profissionais com competências em ciência e engenharia, capacitados
para gerar oportunidades de estabelecer ligações entre as várias áreas tecnológicas, numa
perspetiva multidisciplinar e integradora. É um ciclo de estudos que nos ramos que propõe está
enquadrado com os objetivos previstos nos estatutos de ambas as Escolas envolvidas na sua criação,
respetivamente, a ESAB e a ESTIG.

3.4.2. Pontos fortes
O Mestrado em Inovação de Produtos e Processos tem caráter multidisciplinar e enquadra-se nos
objetivos das duas Escolas que o propõem e na sua experiência de ensino. Através desta formação,
pretende que os profissionais sejam capazes de criar, transferir e aplicar inovação em setores
produtivos, quer a nível regional quer a nível internacional. Tratando-se de um segundo ciclo é de
salientar o papel dos Centos de Investigação (CIMO e CEDRI) e o acesso ao parque de Ciência e
Tecnologia “Brigantia-EcoPark”.
3.4.3. Recomendações de melhoria
Nada a referir.

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:
Sim
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: 
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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:
Sim
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):
Sim
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:
Sim
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. 
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 ciclo de estudos, assim como dos ramos, são adequadas aos objetivos gerais e
objetivos de aprendizagem fixados.

A estrutura curricular e o plano de estudos cumprem os requisitos legais e são adequados aos
objetivos gerais do ciclo de estudos e aos objetivos de aprendizagem dos ramos. 

O plano curricular cumpre os requisitos legais possuindo 120 ECTS estando em linha com a maioria
dos ciclos de estudos de mestrado do IPB. O plano curricular está organizado em 4 semestres, sendo
que os dois últimos estão destinados integralmente ao desenvolvimento da
dissertação/projeto/estágio com 60 ECTS. O plano curricular tem 3 ramos: Tecnologias de
Informação, Comunicações e Eletrónica; Tecnologias Químicas e Biológicas; Tecnologias
Agro-Ambientais e Alimentares. O plano curricular tem 3 UCs comuns aos 3 ramos, 2 no primeiro
semestre (Trabalho Colaborativo e Relações Internacionais; Empreendedorismo) e uma no segundo
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semestre (Desenvolvimento e Gestão de Negócios). No entanto, não é mencionada qualquer regra
para distribuição dos estudantes pelos 3 ramos nem as condições de funcionamento dos ramos. Duas
UCs têm a mesma designação nos diferentes ramos (Prospeção e Transferência de Tecnologia;
Inovação de Produtos e Processos), no entanto, os conteúdos são distintos em cada um dos ramos.
Propõe-se que seja acrescentado na designação algo que as diferencie e não cause qualquer dúvida.
O plano curricular tem 4 blocos de 10 créditos (270 horas), 2 blocos de 6 créditos, correspondentes
a UCs já existentes, e 1 bloco de 8 créditos para completar os 60 créditos do 1.º ano. Em cada ramo
existem 2 UCs de Opção que correspondem a UCs oferecidas noutros Mestrados da Instituição,
permitindo rentabilizar alguns recursos. Tendo em consideração que o número máximo de
admissões é de 30 (divididos por 3 ramos), ficará sempre um número reduzido em cada um. 

A responsabilidade das UCs, sempre que possível, está a cargo de um Prof. Coordenador ou Prof.
Coordenador Principal com perfil adequado. Nas UCs comuns aos 3 ramos, existe mais do que um
docente, sendo que houve a preocupação de selecionar equipas com formação multidisciplinar como
seria desejável.

O 2.º ano curricular é inteiramente dedicado ao trabalho de Dissertação/Projeto/Estágio, perfazendo
60 créditos ECTS.

Os objetivos de aprendizagem de cada UC (conhecimentos, aptidões e competências) estão definidos
e são coerentes com os objetivos gerais e os objetivos de aprendizagem definidos para o Mestrado.
Cada UC define os conteúdos programáticos e as metodologias de ensino incluindo a avaliação. A
tipologia de aula é quase sempre Orientação Tutorial (OT) ou “outra”. A carga média de trabalho dos
estudantes será avaliada semestralmente, com a entrega aos estudantes de um questionário de
avaliação do processo de ensino aprendizagem, que também avalia a adequação da carga de
trabalho exigida ao número de ECTS, assumindo que 1 ECTS corresponde a 27 horas de trabalho.

As metodologias de ensino e aprendizagem facilitam a participação dos estudantes em eventos
científicos, na organização de Seminários de carácter técnico-científicos, na consulta de bibliografia
científica e na escrita de artigos científicos.

4.11.2. Pontos fortes
Um Mestrado de Inovação em Produto e Processos ligado fortemente à Investigação e
Desenvolvimento, com formação na área do empreendedorismo, prospeção e transferência de
tecnologia.
4.11.3. Recomendações de melhoria
Recomenda-se que as designações de UCs com conteúdos diferentes tenham na sua designação algo
que as diferencie (além da sigla).

Possibilidade de os estudantes efetuarem um projeto ou estágio em ambiente empresarial/industrial,
em alternativa a uma dissertação de índole científica.

Em sede de pronúncia a IES comprometeu-se a corrigir esta situação no Regulamento do Mestrado,
que será posteriormente elaborado e aprovado nos Conselhos Técnico-Científicos das Escolas
Superiores Agrária e de Tecnologia e Gestão, e contemplará, em concreto, o formalismo e
procedimentos necessários para a realização de estágios e projetos.

5. Corpo docente.
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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
5.2. Cumprimento de requisitos legais. 
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado
e especializado:
Sim
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
Existe um corpo docente qualificado que cumpre o enquadramento legal em vigor (DL63/2016, DL
107/ 2008 e DL 230/2009), constituído por 58 professores doutores nas principais áreas do ciclo de
estudos, todos com ligação à Instituição há mais de três anos, a maioria em regime de tempo
integral (94,6%). Estes 58 docentes correspondem a 55 ETIs, sendo 100% docentes doutorados nas
áreas científicas do Mestrado. Em termos de categoria profissional, 25 são Professores
Coordenadores ou equivalente (43%) e apenas 5 (9%) são Assistentes/Professores convidados a
tempo parcial (40%). Não existem Especialistas no corpo docente.

Existem procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e estão implementadas
medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. O procedimento
de avaliação contempla o preenchimento trienal de relatórios padronizados, por parte dos avaliados,
e a análise/validação de registos, por parte dos relatores, relativamente às três grandes dimensões
da atividade docente: componente técnico-científica, componente pedagógica e componente
organizacional. O procedimento de avaliação é integralmente suportado por uma plataforma Web,
que inclui módulos para produção de relatórios finais de avaliação, para realização de audiências
prévias e para elaboração de relatórios estatísticos, para além dos módulos de recolha de
informação, de validação de registos e de gestão do processo de avaliação.
Adicionalmente, os Conselhos Pedagógicos coordenam a aplicação semestral do inquérito de
avaliação do desempenho pedagógico dos docentes.

Não é claro porque é que a docente responsável pela UC de Trabalho Colaborativo e Relações
Internacionais seja Professor Adjunto, com formação em Terapia e Reabilitação e Nutricionismo,
enquanto as colegas são Professoras Coordenadoras, uma doutorada em Economia e outra em
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Matemática e Estatística.

Em sede de pronúncia a IES atribuiu a responsabilidade da UC de Trabalho Colaborativo e Relações
Internacionais à Profª Doutora Alcina Maria Almeida Rodrigues Nunes, doutorada em Economia.
5.7.2. Pontos fortes
Formação do corpo docente sendo 100% doutorado e a maior parte com atividade científica regular.
5.7.3. Recomendações de melhoria
Considerando que o ciclo de estudos está estruturado em 3 ramos, Tecnologias de Informação,
Comunicações e Eletrónica, Tecnologias Químicas e Biológicas e Tecnologias Agro-Ambientais e
Alimentares, parece ser mais adequado que a coordenação funcional seja assegurada por 3
Professores, cada um especializado na área científica do ramo que integra o ciclo de estudos. Assim,
seria adequado também a participação na coordenação de um docente da área científica de
Agricultura, Silvicultura e Pescas (CNAEF 620).

Em sede de pronúncia a IES incluiu na equipa de coordenação do ciclo de estudos um docente com
um perfil mais adequado à área de Tecnologias Agro-Ambientais e Alimentares, passando a ser
responsáveis pela coordenação da implementação do ciclo de estudos os docentes: Isabel Cristina
Fernandes Rodrigues Ferreira; Paulo Jorge Pinto Leitão; João Carlos Martins de Azevedo.

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:
Sim
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
A estrutura organizacional da ESA e ESTIG contempla departamentos e serviços/setores que
prestam, de forma transversal, todo o tipo de apoio necessário ao bom funcionamento dos cursos. O
corpo do pessoal não docente dispõem de 73 funcionários efetivos, todos em regime de tempo
integral, que se encontram distribuídos pelos diferentes serviços/setores, detendo 37% a categoria
de Técnicos Superiores, 25% a de Assistente Técnico, 36% a de Assistente Operacional e 3% a de
Técnico de Informática. O pessoal não docente das escolas tem maioritariamente (47%) formação
superior, sendo 12 (16%) mestres, 19 (26%) licenciados e 3 (4%) bacharéis. 

Dos 38 funcionários afetos aos laboratórios associados às áreas do ciclo de estudos, 45% detêm a
categoria de Técnicos Superiores, 18% de Assistentes Técnicos, 32% de Assistentes Operacionais e
5% Técnicos de Informática, tendo 50% formação superior, sendo 53% mestres, e 29% têm o 12.º
ano.
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A avaliação do desempenho do pessoal não docente é efetuada de acordo com o Sistema Integrado
de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, SIADAP. No final do ano, os
superiores hierárquicos avaliam o grau de cumprimentos dos objetivos dos funcionários
estabelecidos no início do ano civil sendo o conselho coordenador da avaliação do IPB responsável
pela harmonização das classificações.

A melhoria das qualificações do pessoal não docente do IPB é assegurada com um plano de formação
anual do IPB.

6.4.2. Pontos fortes
Organização transversal que permite a otimização de recursos incluindo o pessoal não docente. 

Formação do pessoal não docente com percentagem significativa de Técnicos Superiores (37% no
global e 45% no universo dos não docentes afetos aos laboratórios) em que 47% tem formação
superior. Destes, 12 (16%) são mestres, 19 (26%) licenciados e 3 (4%) bacharéis. Dos restantes, 28
(38%) frequentaram ou concluíram o ensino secundário e apenas 11 (15%) não têm formação
superior ao 9.º ano de escolaridade.

6.4.3. Recomendações de melhoria
Nada a referir.

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
Os estudantes têm acesso, na ESAB e na ESTIG, aos auditórios, bibliotecas, salas de aulas e de
informática e também dispõem de um conjunto de laboratórios do CIMO e do CEDRI. Os espaços
mais utilizados pelos estudantes do ciclo de estudo são os laboratórios (agrobiotecnologia,
computação avançada, controlo automação e robótica, eletrónica e instrumentação, infraestruturas e
comunicações, processos químicos, proteção de plantas, química analítica, tecnologia alimentar e
ambiental, zootecnia e veterinária), estando bem equipados para a atividades pedagógicas e de
investigação. 

Os alunos poderão ainda usufruir do parque tecnológico, Brigantia EcoPark, para o desenvolvimento
das suas ideias de negócio.

As bibliotecas disponibilizam cerca de 80 000 monografias e revistas que não fazem parte da B-on,
tem acesso a bases de dados e sites online e em full-text e à Rede de Informação do INE. 
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As escolas dispõem ainda de rede interna de comunicação, rede sem fios e um serviço de
“e-learning”.

7.3.2. Pontos fortes
Disponibilidade de instalações transversais às 2 Escolas e dos laboratórios afetos aos 2 centros de
Investigação (CIMO e CEDRI)
7.3.3. Recomendações de melhoria
Informação detalhada sobre os equipamentos dos laboratórios devia ser disponibilizada,
nomeadamente a data de aquisição, marca e modelo.

Em sede de pronúncia a IES apresentou uma listas mais detalhada dos equipamentos disponíveis.

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:
Sim
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
Os docentes desenvolvem atividades em centros de investigação da ESAB (CIMO, Centro de
Investigação da Montanha e CDIR, Centre in Digitalization and Inteligent Robotics) e apresentam
um elevado número de publicações científicas em revistas de circulação nacional e internacional. 

Também desenvolvem atividades de desenvolvimento tecnológico no âmbito do ciclo de estudos,
assim como de prestação de serviços relevantes para os setores desta atividade na região. No
Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de
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desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) é possível confirmar a
extensa lista e a relevância dessas atividades para o ciclo de estudos.
8.5.2. Pontos fortes
Existência de um elevado número de docentes com atividade científica de mérito e regular, autores
de publicações indexadas no WOS e investigadores responsáveis de projetos nacionais e
internacionais.

Docentes que assumem lugares de responsabilidade com reconhecimento internacional.

Existência de 2 centros de investigação de acesso aos estudantes do Mestrado em Inovação de
Produtos e Processos.

8.5.3. Recomendações de melhoria
Nada a referir.

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
A percentagem de estudantes que se encontram empregados em sectores de atividade relacionados
com as áreas tecnológicas do ciclo de estudos é superior a 90% (IEFP). O IPB, através do Gabinete
de Empreendedorismo, tem promovido, desde 2008, cursos de curta formação nas áreas do ciclo de
estudos apoiando a criação de empresas na região, com criação de postos de trabalho e prevê, com
este ciclo de estudos e apoiando jovens empresários, em áreas tecnológicas, contribuir para criar o
próprio posto de trabalho dos estudantes ou introduzir componentes de inovação nos setores de
atividade da região. 

A atratividade de estudantes para o 2 ciclo não foi dada a conhecer.

Não existem parcerias com instituições locais com oferta na mesma área.
9.4.2. Pontos fortes
Nada a referir.
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9.4.3. Recomendações de melhoria
Nada a referir.

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:
Sim
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:
Sim

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

10.3.1. Apreciação global
O Mestrado em Inovação de Produtos e Processos segue uma tendência que se tem vindo a
implantar no Espaço Europeu de Ensino Superior para atrair estudantes a nível internacional,
nomeadamente na Finlândia, Espanha, Holanda, Bélgica e Suécia.
Os objetivos de aprendizagem destes Mestrados incentivam os estudantes a obterem competências
de autonomia e capacidade de decisão, com a utilização metodologias de ensino/aprendizagem
centradas no estudante.

A estrutura, que assenta nas novas tendências educacionais na Europa, os cursos têm poucas UCs,
um número mais reduzido de aulas presenciais, a tipologia de aulas desvia-se das clássicas aulas T e
TP, e em que a carga de trabalho, medida pelo número de ECTS, corresponde essencialmente a um
esforço individual do estudante, apoiado sempre pelos docentes e orientada para objetivos
tecnológicos/negócio/mercado. 

10.3.2. Pontos fortes
Estrutura do ciclo de estudos com semelhanças no Espaço Europeu, permitindo assim a mobilidade
de estudantes entre instituições.
10.3.3. Recomendações de melhoria
Nada a referir.

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:
Não
11.2. Acompanhamento dos estudantes pela instituição.
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São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de
estágio ou formação em serviço:
Não
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:
Não
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):
Não

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

11.5.1. Apreciação global
O Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, republicado no anexo do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto estabelece em que a elaboração da dissertação ou do trabalho de projeto e a realização do
estágio são orientadas por doutor ou por especialista de mérito reconhecido como tal pelo órgão
científico estatutariamente competente da instituição de ensino superior, nacional ou estrangeira,
pelo que a CAE dá parecer para a existência de um coordenador em cada um dos ramos do Mestrado
para promover com os docentes e estudantes o cumprimento destas normas.

Na apresentação do ciclo de estudos não são indicados Protocolos de Cooperação nem recursos
próprios da instituição para acompanhamento efetivo dos estudantes nos estágios, embora esta
participação se possa enquadrar nas atividades exercidas pelos docentes, que desenvolvem
atividades de desenvolvimento tecnológico e de prestação de serviços em laboratórios ou em centros
de investigação da ESAB (CIMO, Centro de Investigação da Montanha e CDIR, Centre in
Digitalization and Inteligent Robotics).

Como este item não foi preenchido, podendo incorrer que não estão previstos estágios curriculares,
sendo todos os alunos encaminhados para realizar dissertações científicas. Tratando-se de um
Mestrado em “Inovação de Produtos e Processos” os estudantes deveriam ter a possibilidade de
optar por uma dissertação, projeto ou estágio em ambiente empresarial/industrial.
11.5.2. Pontos fortes
Existência de espaços laboratoriais, de salas de aula, gabinete de empreendedorismo e incubação de
empresas adequados ao ciclo de estudos e à iniciativa de empreendedorismo dos estudantes.
11.5.3. Recomendações de melhoria
A CAE recomenda que seja facultada possibilidade dos estudantes realizarem estágio ou projeto em
entidades externas ao IPB.

Em sede de pronúncia a IES menciona que o Regulamento do Mestrado, que será posteriormente
elaborado e aprovado nos Conselhos Técnico-Científicos das Escolas Superiores Agrária e de
Tecnologia e Gestão, contemplará, em concreto, os formalismos e procedimentos necessários para a
realização de estágios e projetos.

12. Observações finais.
12.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável).
<sem resposta>
12.2. Observações.
<sem resposta>
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12.3. PDF (100KB).
<sem resposta>

13. Conclusões.
13.1. Apreciação global da proposta do novo ciclo de estudos.
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 ciclo de estudos cumpre os requisitos de qualificação de pessoal docente impostos pela legislação
em vigor, Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, republicado no anexo do Decreto-Lei n.º 65/2018,
de 16 de agosto.

As condições de acesso ao curso são demasiado genéricas, permitindo que os candidatos possam ser
admitidos sem ter bases científicas para frequentar as UCs que são oferecidas.

O Regulamento de Creditação do Instituto Politécnico de Bragança publicado no Diário da República,
2.ª série, N.º 30 de 12 de fevereiro de 2014 não está adequado aos artigos 45.º, 45.º-A e 45.º-B do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, republicado no anexo do Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto.

O Mestrado em Inovação de Produtos e Processos possui 120 ECTS e está organizado de acordo com
a legislação, em 4 semestres e 3 ramos de especialização: Tecnologias de Informação, Comunicações
e Eletrónica; Tecnologias Químicas e Biológicas; Tecnologias Agro-Ambientais e Alimentares. Nada é
referido quanto à escolha pelos estudantes das diferentes áreas de especialização. Só existem UCs
no primeiro ano, sendo 3 comuns aos diferentes ramos e nunca mais do que 3-4 UCs em simultâneo.
Em todos os ramos existem 2 UCs optativas de entre UCs ministradas no IPB em outros Mestrados.
A tipologia de aulas é OT ou O (“outras”) para incentivar os estudantes a obterem autonomia,
espírito crítico e capacidade de decisão, utilizando metodologias de ensino/aprendizagem centradas
no estudante. O número total de créditos ECTS estão distribuídos em 92 ECTS pela área científica
de cada um dos ramos e em 28 pela área cientifica das Ciências Empresariais. 

Os dois últimos semestres destinam-se à realização de uma Dissertação/Projeto/Estágio, no entanto,
e uma vez que não foram indicados Protocolos de Cooperação ou um Regulamento de Estágio,
indicia que será apenas possível efetuar uma Dissertação de índole científica.

A semelhança com outros ciclos de Estudos no Espaço Europeu permite a mobilidade de estudantes
e docentes, no entanto, não foi incluída informação a esse respeito. Existem dois Centros de
Investigação com infraestruturas adequadas ao desenvolvimento de dissertações científicas. Ambos
os Centros encontram-se em fase de avaliação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

O corpo docente é constituído por 100% de doutorados com atividade científica relevante nas áreas
do Mestrado, comprovado pelo número e qualidade das publicações e pelos projetos nacionais e
internacionais financiados; um número significativo com liderança pelos docentes do IPB. É ainda de
realçar a composição do corpo Docente com 43% de Professores Coordenadores ou equivalente.

Os docentes responsáveis pela coordenação da implementação do ciclo de estudos têm um CV de
respeitoso mérito, no entanto seria desejável incluir mais um docente na coordenação com um perfil
mais adequado à área de Tecnologias Agro-Ambientais e Alimentares, embora se reconheça a
abrangência do CV de um dos coordenadores.

O corpo não docente é em número suficiente e a sua formação é elevada, com uma percentagem
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significativa de Técnicos Superiores.

As instalações e infra-estruturas são transversais a todo o IPB, com área adequadas para o
funcionamento do mestrado, nomeadamente os laboratórios. A listagem de equipamento disponível é
extensa faltando, no entanto, algumas especificações.

Face ao exposto, e dado que curso cumpre em termos gerais todos os requisitos técnicos e
científicos exigíveis a um ciclo de estudos desta natureza e no âmbito das áreas em que é oferecido,
a CAE é de opinião de que este ciclo de estudo reúne condições para ser acreditado. 

No entanto, recomenda que:
- Para além dos dois coordenadores de curso propostos, deve também ser incluída na coordenação
do ciclo de estudos a participação de um docente da área cientifica CNAEF 620, embora se
reconheça a abrangência do CV de um dos coordenadores.
- Seja clarificada a atribuição da responsabilidade da UC de Trabalho Colaborativo e Relações
Internacionais a um Professor Adjunto, com formação em Terapia e Reabilitação e Nutricionismo,
enquanto as docentes que colaboram na UC são Professores Coordenadores, uma doutorada em
Economia e outra em Matemática e Estatística.
- Tratando-se de um Mestrado em “Inovação de Produtos e Processos” os estudantes deveriam ter a
possibilidade de optar pela realização de um projeto ou estágio em ambiente empresarial/industrial,
em alternativa a uma dissertação de índole mais científica.
- Seja elaborada uma lista com os equipamentos mais relevantes dos laboratórios a utilizar nos
laboratórios, detalhando algumas especificações (por exemplo, data de aquisição, marca e modelo)
,que permitiriam uma apreciação mais exata das condições materiais existentes.

A CAE recomenda que seja feita uma reflexão sobre as recomendações de melhoria expressas neste
relatório.

Em sede de pronúncia a IES corrigiu os problemas referenciados pela CAE, nomeadamente:
- Apresentou um Regulamento de Creditação atualizado, Regulamento nº 71/2019, publicado em
Diário da República no dia 17 de janeiro de 2019.
- Corrigiu os critérios de acesso ao ciclo de estudos.
- Para além dos dois coordenadores de curso propostos, incluiu na coordenação do ciclo de estudos
um docente da área cientifica CNAEF 620.
- Atribuiu a responsabilidade da UC de Trabalho Colaborativo e Relações Internacionais a um
Professor Adjunto, a uma docente que colaboram na UC, doutorada em Economia.
- Comprometeu-se a incluir no Regulamento do Mestrado em “Inovação de Produtos e Processos” a
possibilidade da realização de um projeto ou estágio em ambiente empresarial/industrial.
- Elaborou uma lista mais detalhada com os equipamentos mais relevantes dos laboratórios.

Assim CAE recomenda a acreditação do curso. 

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).
<sem resposta>
13.4. Condições (se aplicável). 
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação das condições a cumprir.
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