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ACEF/1718/0123662 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/23662

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2013-10-29

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de
recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (PDF, máx.
200kB).

 2._Ponto 2- Síntese das medidas de melhoria.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior.
 Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Nada a reportar.

3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 Nothing to report.

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior.
 Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Nada a reportar.

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 Nothing to report.

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação.
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em relação às instalações, já se encontra operacional a segunda fase de construção do edifício da ESTIG, que integra um espaço designado como “Laboratório de Turismo”, na Sala

de Reuniões 2, que pode ser utilizado para apoio ao curso e às atividades por ele desenvolvidas, bem como investigação ou apoio à Comunidade. Esta segunda fase do edifício
tornou disponível a utilização dos dois auditórios aí localizados, bem como do espaço «Mezanino», onde se têm realizado alguns eventos do curso. É também nesta parte do edifício
onde se localizam os gabinetes dos docentes.

 
Destaca-se a aquisição e disponibilização nas salas de informática do software de gestão hoteleira Newhotel, um dos programas mais utilizados na área do alojamento. Está também
disponível o software Galileo para utilização da unidade curricular de «Atividades de Intermediação Turística». Este software a funcionar atualmente em sistema real, com ligação a
todas a companhias aéreas integradas no sistema, assegura que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para rapidamente se integrarem numa agência de viagens ou
operador turístico,
A título experimental foi também iniciado uma abordagem ao software de eventos ADMEUS o qual deverá ser futuramente consolidado ao nível da unidade curricular de «Eventos e
Protocolo». 

 Foram também adquiridos dois dispositivos GPS TomTom e, através do recurso ao Laboratório de Sistemas de Informação e Interatividade, existe ainda a possibilidade de utilização
de óculos 3D, sistemas de realidade virtual e realidade aumentada.

 
Há que destacar ainda a extrema importância de que se reveste para o Curso a utilização de autocarro. Mas, com o aumento do número de estudantes e a maior degradação do
parque automóvel do Instituto, o qual se limita a um autocarro de 24 lugares com capacidade para fazer viagens de longa distância, tem-se tornado cada vez mais onerosa e difícil a
realização de atividades no exterior, sendo que nalguns casos tem de se propor aos alunos que paguem eles próprios as deslocações a realizar.

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 In relation to the facilities, the second phase of the ESTIG building is already operational, which includes a space designated as a "Tourism Laboratory" in Meeting Room 2, which

can be used to support the course and its activities research or support to the Community. This second phase of the building made available the use of the two auditoriums located
there, as well as the "Mezzanine" space, where some course events have been held. It is also in this part of the building where the offices of the teachers are located.

 
It is worth noting the acquisition and availability in the computer rooms of hotel management software Newhotel, one of the most used programs in the area of   accommodation.
Galileo software is also available for use of the course on 'Tourism Intermediation Activities'. This software, currently running on a real system, linking all the airlines integrated into
the system, ensures that students acquire the necessary knowledge to quickly integrate into a travel agency or tour operator,

 On an experimental basis, an approach to the ADMEUS event software was also initiated, which should be consolidated in the "Events and Protocol" curricular unit.
 Two TomTom GPS devices were also purchased and, thanks to the use of the Information and Interactive Systems Laboratory, there is also the possibility of using 3D glasses, virtual

reality systems and augmented reality.
 

It is also important to highlight the extreme importance of using the bus for the Course. But with the increase in the number of students and the greater degradation of the Institute's
car park, which is limited to a 24-seat long-distance bus, it has become increasingly expensive and difficult to carry out of activities abroad, and in some cases students must be
offered to pay for their own trips.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação.
 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 A rede de parceiros (regionais e nacionais) foi alargada de forma a contribuir a proximidade com a comunidade assim como possibilitar também a colocação de alunos estagiários

para complementarem a sua formação (ex. município de Beja, Enoteca do Douro;Herdade da Cortesia – Avis; M’ar de Ar Hotels – Évora; Quinta de Regaleira). A rede de parceiros
internacionais também foi alargada contribuindo para a internacionalização do curso e promover a mobilidade de alunos e docentes: Direcção Geral de Turismo de Cabo Verde;
Universidade de S. Paulo – Brasil; Thomas More Antwerpen – Bélgica ; Moloposka School of Economics – Polónia; University School of Physical Education in Krakow - Polónia e
recentemente, Faculty of Tourism and Recreation da Jósef Piłduski University of Physical Education, em Varsóvia e Universidad de Burgos (Espanha). Neste momento, o curso está
a procurar alargar a rede de parceiros com proposta à University of Primorska, na Eslovénia; e University of Maribour na Eslovénia.

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
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The network of partners (regional and national) has been extended in order to contribute to the proximity to the community as well as to enable the placement of trainee students to
complement their training (eg Beja, Enoteca do Douro, Herdade da Cortesia - Avis ; M'ar de Ar Hotels - Évora; Quinta de Regaleira). The network of international partners has also
been expanded, contributing to the internationalization of the course and promoting the mobility of students and teachers: Cape Verde's General Directorate of Tourism; University of
São Paulo - Brazil; Thomas More Antwerpen - Belgium; Moloposka School of Economics - Poland; University of Physical Education in Krakow - Poland and recently, Faculty of
Tourism and Recreation of Jósef Piłduski University of Physical Education in Warsaw, and University of Burgos (Espanha) . At the moment, the course is seeking to extend the
proposed partner network to the University of Primorska, Slovenia; and University of Maribour in Slovenia.

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação.
Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Para além das estruturas já existentes, como o Conselho Pedagógicio, o Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico, a Comissão de Técnico-Científica e Pedagógica de Curso, foram
constituídas duas equipas:
- Equipa de Coordenação do Regime Aplicável ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais;
- Equipa de Apoio Social para a Integração do Estudante.

Foi ainda criado o papel do estudante tutor, responsável por acompanhar a receção e integração dos novos alunos no IPBeja.

4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.
In addition to the existing structures, such as the Pedagogical Council, the Office of Psycho-Pedagogic Support, the Technical-Scientific and Pedagogical Course Committee, two
teams were formed:
- Coordination Team of the Regime Applicable to Students with Special Educational Needs;
- Social Support Team for Student Integration.

It was also created the role of the student tutor, responsible for accompanying the reception and integration of new students in IPBeja.

4.4. (quando aplicável) Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de
acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação.

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
O curso de Turismo tem vindo a estabelecer diversos protocolos com entidades da região para acolhimento dos estagiários. Com dados dos últimos anos letivos – 2015/2016 e
2016/2017 – foram estabelecidos cerca de 40 protocolos (para acolhimento dos alunos, havendo situações em que a entidade recebeu mais do que um aluno no estágio), verificando-
se uma tendência para a transversalidade das entidades, abarcando empresas/organizações ao nível local, regional e nacional e dos mais variados subsectores: alojamento
(hotelaria, turismo em espaço rural), intermediação turística (operadores turísticos e agências de viagens); animação turística, setor público (câmaras municipais, entidades
regionais), transportes aéreos, museus, conforme detalhado no ponto 2.
Verificou-se também uma tendência para a realização de estágios internacionais enquadrados no programa Erasmus Al Sud.

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
The Tourism course has established several protocols with entities of the region to host the trainees. With data from the last school years - 2015/2016 and 2016/2017 - about 40
protocols were established (for the reception of students, where there were situations in which the institution received more than one student in the stage), there was a trend towards
cross-border entities, encompassing companies / organizations at local, regional and national level and in a wide range of subsectors: accommodation (tourism, rural tourism),
tourist intermediation (tour operators and travel agencies); tourism, public sector (city councils, regional entities), air transport, museums, as detailed in section 2.
There was also a trend towards internships under the Erasmus Al Sud program.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.

Instituto Politécnico De Beja

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.

1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).
Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Beja

1.3. Ciclo de estudos.
Turismo

1.3. Study programme.
Tourism

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Despacho nº 9220-2011 22 de julho - aprovação de plano de estudos Turismo.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
812 Turismo

1.6. Main scientific area of the study programme.
812 Tourism

1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 
812

1.7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável. 
<sem resposta>

1.7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável. 
<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001, de 13 de setembro).
Três Anos

1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of September 13th).
Three Years

1.10. Número máximo de admissões.
36
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1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Provas de ingresso: 09 Geografia, 11 História ou 18 Português
Classificações mínimas: 95
Fórmula de cálculo: 65% secundário + 35% prova de ingresso
Preferência regional: 50% das vagas para os distritos de Beja, Évora, Faro, Portalegre e Setúbal
Acessos preferenciais: 30% das vagas para diversos cursos profissionais

Acresce ainda as condições especiais de ingresso maiores de 23 anos, alunos internacionais, concursos especiais (reingresso, mudança de curso e transferência) e titulares de
curso (Superiores, Médios ou CET) e CTESP.

1.11. Specific entry requirements.
Entrance exams: 09 Geography, 11 History or 18 Portuguese
Minimum ratings: 95
Calculation formula: 65% secondary school + 35% entry exam
Regional preference: 50% of vacancies for the districts of Beja, Évora, Faro, Setúbal and Portalegre
Preferential access: 30% of vacancies for various professional courses

In addition, special admission requirements are also plus 23 years, international students, special conditions (re-entry, change of course and transfer) and holders of courses
(Superior, Medium or CET) and CTESP.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Nada a reportar

1.12.1. If other, specify:
Nothing to report

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento n.º 823-2015 - Regulamento Creditação.pdf

1.15. Observações.
Não aplicável.

1.15. Observations.
Not applicable

2. Estrutura Curricular
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options,
profiles, major/minor, or other forms of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Alemão ou Espanhol German or Spanish

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - Opção: Alemão ou Espanhol

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Opção: Alemão ou Espanhol

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Option: German or Spanish

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS*
Linguas CNAEF 220 16 12
Sociologia CNAEF 312 4 0
História e Património CNAEF 225 17 0
Economia CNAEF 314 4 0
Gestão CNAEF 340 24 0
Direito CNAEF 380 6 0
Estatística CNAEF 462 5 0
Informática CNAEF 481 6 0
Planeamento CNAEF 581 5 0
Turismo CNAEF 812 81 0
(10 Items)  168 12

2.3. Observações

2.3 Observações.
 Desde a última avaliação e em função das recomendações então feitas pela equipa acreditadora, muitos dos programas das unidades curriculares foram sujeitos a melhorias,

correções e aditamentos, quer ao nível dos conteúdos programáticos e bibliografia, quer ao nível da articulação dos mesmos, das metodologias de ensino-aprendizagem e das
formas de avaliação, de forma a incidirem nos vários domínios da atividade turística.
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2.3 Observations.
Since the last evaluation and in accordance with the recommendations made by the accreditation team, many of the curricular unit programs have been subjected to improvements,
corrections and additions, both at the level of the syllabus and bibliography, and at the level of their articulation, of the methodologies of teaching-learning and evaluation methods,
in order to focus on the various domains of tourism activity.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Marta Isabel Casteleiro Amaral, Doutorada em Turismo, professora adjunta a tempo integral e em exclusividade.

 

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - João Filipe Dias Medeira Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Filipe Dias Medeira Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria do Sacramento Bombaça Basílio

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria do Sacramento Bombaça Basílio

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria do Sameiro Pinheiro Pedro Masseno

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria do Sameiro Pinheiro Pedro Masseno

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria Teresa de Abreu Luís Godinho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Teresa de Abreu Luís Godinho

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Ana Paula Morais Pires Figueira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Paula Morais Pires Figueira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - João Manuel Garcia Salazar Gonçalves da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Manuel Garcia Salazar Gonçalves da Silva

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - João Filipe Fragoso dos Santos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Filipe Fragoso dos Santos

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Pedro Manuel Mendonça da Silva Cravo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Manuel Mendonça da Silva Cravo

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - José Jorge Lampreia Branco de Anes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Jorge Lampreia Branco de Anes

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Ana Isabel Barros Pimentel Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Isabel Barros Pimentel Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Marta Isabel Casteleiro Amaral

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Marta Isabel Casteleiro Amaral

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Célia Alexandra Afonso Casaca

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Célia Alexandra Afonso Casaca

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Elisabete Maria Gonçalves da Silva Conceição

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Elisabete Maria Gonçalves da Silva Conceição

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Manuel David Rodrigues Masseno

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel David Rodrigues Masseno

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Victor Manuel do Sacramento Figueira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Victor Manuel do Sacramento Figueira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria João Burrica Ramos Pinheiro da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria João Burrica Ramos Pinheiro da Silva

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

João Filipe Dias Medeira
Rodrigues

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Estudos Literários Culturais e Interartísticos – Ramo de Literatura e Cultura 100 Ficha submetida

Maria do Sacramento Bombaça
Basílio

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Gestão (Finanças) 100 Ficha submetida

Maria do Sameiro Pinheiro
Pedro Masseno

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Língua e Literatura Materna 100 Ficha submetida

Maria Teresa de Abreu Luís
Godinho

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional 100 Ficha submetida

Ana Paula Morais Pires
Figueira

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Gestão de Empresas 100 Ficha submetida

João Manuel Garcia Salazar
Gonçalves da Silva

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Ciências Sociais 100 Ficha submetida

João Filipe Fragoso dos Santos Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida

Pedro Manuel Mendonça da
Silva Cravo

Equiparado a Assistente
ou equivalente Licenciado Turismo 100 Ficha submetida

José Jorge Lampreia Branco de
Anes

Equiparado a Assistente
ou equivalente Licenciado Gestão de Empresas 50 Ficha submetida

Ana Isabel Barros Pimentel
Rodrigues

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Turismo 100 Ficha submetida

Marta Isabel Casteleiro Amaral Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Turismo 100 Ficha submetida

Célia Alexandra Afonso Casaca Equiparado a Assistente
ou equivalente Mestre Ensino do Português no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário e de

Espanhol dos Ensinos Básico e Secundário 50 Ficha submetida

Elisabete Maria Gonçalves da
Silva Conceição

Equiparado a Assistente
ou equivalente Mestre Ensino de Espanhol 25 Ficha submetida

Manuel David Rodrigues
Masseno

Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado CTC da Instituição

proponente Direito 100 Ficha submetida

Victor Manuel do Sacramento
Figueira

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Turismo 100 Ficha submetida

Maria João Burrica Ramos
Pinheiro da Silva

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Estudos de Literatura e de Cultura – Especialidade de Estudos Ingleses 100 Ficha submetida

     1425  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 16

3.4.1.2. Número total de ETI.
 14.25

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
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Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 13 91.2

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 9 63.2

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the
study programme (FTE): 5 35.1

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized
professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE): 0 0

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a
period over three years: 12 84.2

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year
(FTE): 0 0

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A ESTIG do Instituto Politécnico de Beja dispõe de corpo de pessoal não docente qualificado que pode dar apoio aos alunos da Licenciatura em Turismo (LT). Com referência a 20 de
dezembro de 2017, os alunos da LT dispõem de um corpo de pessoal não docente de 144 funcionários. Relacionados com a LT temos: Serviços Académicos (7), Biblioteca (8);
Serviços Tecnologia de Informação (10), Gabinete de Ação Social – Residências e Refeitório (8), Portaria da ESTIG (2); Secretariado da ESTIG (1); Gabinete de Apoio Psico-
Pedagógico (1); Gabinete de Inserção na Vida Ativa (2); Gabinete de Relações Internacionais (3); Gabinete de Apoio à Atividade Desportiva (1). O pessoal não docente acima
mencionado encontra-se a 100% de regime de dedicação exclusiva, com Contrato de Trabalho em Funções Pública por tempo indeterminado.

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The Technology and Management School/IPBeja has non-academic staff that can give support to the Tourism Graduation Course. With reference to December 2017, the students
from Tourism Graduation can expect the support of 144 non-academic staff, from which: Academic staff (7). Library (8), Information Technology staff (10), Social services and support
- residences and refectory (8), Reception Services/ESTIG (2), Secretary staff/ESTIG (1); Psycho-Pedagogical Office (1), Career Advice Office (2), International Office (3), Students
Sports Office (1). The non-academic staff works full-time with a Contract of Work in Public Functions for an indefinite period.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O nível de qualificação mais preponderante do pessoal não-docente é a Licenciatura com 35,4% do total de efectivos (51). Com formação ao nível do 3º ciclo (até 9ºano, inclusivé),
temos 47 funcionários, seguindo-se 35 funcionários que possuem nível de formação ao nível do secundário (possuem o 11º ou 12º ano). De registar ainda que 10 funcionários
possuem o grau de Mestre e 1 o Doutoramento.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The qualification of the non-academic staff of IPBeja is the following: 51 have a Higher Degree (represents 35,4% from full-time staff); 35 with a secondary degree (11º and 12º year);
47 with 3rd cycle of basic education (9º year, inclusive); 10 have a Master degree and 1 has a Ph.D.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
136

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 42.6
Feminino / Female 57.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 56
2º ano curricular 35
3º ano curricular 45
 136

5.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
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5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 36 36 36
N.º de candidatos / No. of candidates 145 153 173
N.º de colocados / No. of accepted candidates 45 46 46
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 36 35 47
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 99.9 105 95
Nota média de entrada / Average entrance mark 125.7 117.8 115.1

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por percursos alternativos de formação, quando existam) 
A segunda língua estrangeira lecionada apresenta duas opções, devendo, logo no início do curso, os alunos decidir se pretendem frequentar a língua espanhola ou a língua alemã. A
língua alemã é de iniciação, enquanto que a língua espanhola se inicia com o nível intermédio, pressupondo conhecimentos prévios por parte dos alunos. Relativamente às várias
unidades curriculares de alemão e espanhol, a distribuição é a seguinte:

 - língua alemã: 52% dos alunos;
 - língua espanhola: 48% dos alunos.

 De referir ainda que cerca de 8% dos alunos do curso beneficiam do estatuto de Trabalhador-Estudante e que cerca de 28% dos alunos beneficiam de apoio social por parte da
instituição de acolhimento.

5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative pathways, when applicable) 
The second foreign language taught has two options. The students must decide, at the beginning of the degree, whether they wish to take the Spanish language or the German
language. The German language is of initiation, whereas the Spanish language begins with the intermediate level, presupposing previous knowledge on the part of the students. For
the various curricular units of German and Spanish, the distribution is as follows:

 - German: 52% of the students;
 - Spanish: 48% of the students.
 It should also be noted that about 8% of the students benefit from Student-Worker status and that about 28% of the students receive social support.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 11 23 24
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 4 7 18
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 8 4
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 5 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 1 3 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de
doutoramento). 

Nada a reportar

6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the result (only for PhD programmes). 
Nothing to report.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
As taxas de sucesso do curso (relativamente aos alunos avaliados) são elevadas, sendo a média superior a 90% (dados mais recentes de 2016-17), o que representa um valor
considerável e que se tem verificado nos últimos ano. Em termos de sucesso escolar é de registar:

 
- Sucesso académico na área das Línguas (Inglês, Espanhol e Alemão). Nos últimos 3 anos (2015, 2016, 2017) a taxa de sucesso médio foi a seguinte: Inglês 1 (95.5%), Inglês II
(94.3%), Inglês III (96.5%) e Inglês IV (97.8%); Espanhol I (100%), Espanhol II (85.3%), Espanhol III (100%) e Espanhol IV (95.9%); Alemão I (98.2%), Alemão II (100%), Alemão III (98.2%),
Alemão 4 (97.7%).

 - A UC de Economia do Turismo, com uma taxa de sucesso médio bastante positiva nos últimos 3 anos (2015, 2016 e 2017) de 95%;
 - A UC de Estatística Aplicada ao Turismo (no passado com graves problemas) apresenta uma taxa de sucesso média de 82.2% nos últimos 3 anos (2015, 2016 e 2017), o que se

revela bastante positivo. 
 - Em relação a UCs nucleares da área do Turismo, destaca-se a UC de Introdução ao Turismo que desceu significativamente a sua taxa de sucesso em cerca de 30% (91,67% em

2015-16 e 61,36% em 2016-17). Apresenta uma taxa de sucesso médio de 74.8% nos últimos 3 anos. 
 - Na área do Património Histórico e Cultural, de registar (nos últimos 3 anos) a taxa média de sucesso mais baixa em Património Histórico-Cultural (PHC) II (2º ano/1ºsem) de 67.3%;

em PHC I (1º ano) de 87.6% e PHC III (2º ano/2ºsem) uma taxa de sucesso médio de 91.6. 
 - Na área de Gestão, a UC de Gestão Orçamental tem tido uma taxa de sucesso bastante positiva e sempre a crescer (acima de 90% desde 2014-15, situando-se nos 95,74% em 2016-

17). A taxa média de sucesso (de 2015 a 2017) foi de 92.9%. Este é considerado um caso de sucesso, uma vez que os alunos apresentam sempre mais dificuldade em UCs mais na
área de gestão (face às provas de acesso ao Curso). Já a UC de Contabilidade e Finanças teve uma taxa média de sucesso mais baixa (70.9%) nos últimos 3 anos. 

 - A área de Direito não apresenta problemas. Subida significativa da taxa de sucesso de Direito do Turismo (17%) que atingiu ao 100% em 2016-2017. De realçar que tinha registado
um decréscimo significativo (cerca de 7%) entre 2014-2015 e 2015-2016, estando assim em “cenário” de recuperação que importa manter. 

 Este cenário requer a continuidade do contacto mais próximo entre a Comissão de Curso e os docentes, ao nível de uma melhoria dos conteúdos, forma de lecionação e apreensão
das matérias por parte dos alunos, metodologias de avaliação, entre outros aspetos. A Comissão tem procurado combater taxas de insucesso escolar com a adopção de medidas
como: 

 - Proporcionar apoio pedagógico suplementar, mais ainda face a novos alunos como os “Estudantes Internacionais”;
 - Apostar em medidas que envolvam maior acompanhamento na realização dos trabalhos, bem como incentivar os docentes a dar feedback qualitativo aos alunos e a disponibilizar

material de apoio. 
 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
The success rates of the course (compared to the students evaluated) are high, with an average of more than 90% (more recent data from 2016-17), which represents a considerable
value and that has occurred in recent years. In terms of school success it is worth noting:

 
- Academic success in the area of Languages (English, Spanish and German). In the last 3 years (2015, 2016, 2017) the average success rate was as follows: English 1 (95.5%),
English II (94.3%), English III (96.5%) and English IV (97.8%); Spanish I (100%), Spanish II (85.3%), Spanish III (100%) and Spanish IV (95.9%); German I (98.2%), German II (100%),
German III (98.2%), German 4 (97.7%).

 - Tourism Economy, with a very positive average success rate in the last 3 years (2015, 2016 and 2017) of 95%;
 - Tourism Applied Statistics (in the past with serious problems) has an average success rate of 82.2% in the last 3 years (2015, 2016 and 2017), which is very positive.

 - Regarding nuclear power units in the area of Tourism, the Tourism Introduction Unit has significantly decreased its success rate by around 30% (91.67% in 2015-16 and 61.36% in
2016- 17). It has an average success rate of 74.8% in the last 3 years.

 - In the area of Historical and Cultural Heritage, to register (in the last 3 years) the lowest average success rate in Historical-Cultural Heritage (PHC) II (2nd year / 1st semester) of
67.3%; in PHC I (1st year) of 87.6% and PHC III (2nd year / 2nd year) had an average success rate of 91.6.

 - In the area of Management, the Budget Management Unit has had a very positive and ever-increasing success rate (above 90% since 2014-15, standing at 95.74% in 2016-17). The
average success rate (from 2015 to 2017) was 92.9%. This is considered a success case, since the students present always more difficulty in subjects more in the area of
management (in face of the tests of access to the Course). The Accounting and Finance had a lower average success rate (70.9%) in the last 3 years.

 
- The area of law does not present problems. Significant rise in the Tourism Law success rate (17%), which reached 100% in 2016-2017. It should be noted that it had registered a
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significant decrease (around 7%) between 2014-2015 and 2015-2016, thus being a "recovery scenario" that should be maintained.
This scenario requires the continuity of the closest contact between the Course Committee and the teachers, in terms of an improvement in the content, the way students are taught
and seized, and evaluation methodologies, among other aspects. The Commission has sought to combat school failure rates by adopting measures such as:
- Provide additional pedagogical support, even more in the face of new students such as "International Students";
- To bet on measures that involves greater monitoring in the accomplishment of the works, as well as to encourage the teachers to give qualitative feedback to the students and to
make available material of support.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos graduados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
Considerando os resultados do Relatório “Empregabilidade dos Diplomados nos Cursos de Licenciatura do IPBeja 2015-2016” realizado pelo Gabinete de Inserção na Vida Ativa
(GIVA) e considerando a totalidade dos diplomados no Curso de Turismo, verifica-se que 91% dos que responderam ao questionário (taxa de resposta de 48%) está empregado
atualmente; com base neste valor, 80% dos diplomados está empregado na área do ciclo de estudos (turismo). A par disso, do total de diplomados do IPBeja que se encontra a
trabalhar (n=98) grande parte (n=83, de acordo com o Relatório) obtiveram emprego até 1 ano depois de concluído o ciclo de estudos. Este dado não se reporta especificamente aos
alunos do Curso de Turismo, todavia é um indicador que se revela positivo e que deve ser considerado nesta análise.

6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and information source). 
Considering the results of the Report "Employability of Graduates in IPBeja 2015-2016 Degree Courses" carried out by the Office of the Insertion in Active Life (GIVA) and considering
the total number of graduates in the Tourism Course, 91% of the respondents (response rate of 48%) is currently working; Based on this value, 80% of the graduates are employed in
the area of the study cycle (tourism). In addition, of the total number of graduates from IPBeja who are working (n=98) a large part (n=83, according to the Report) obtained
employment up to 1 year after finish the study cycle. This data does not refer specifically to the students from the Tourism Course, however it is an indicator that should be taken into
account in this analysis.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Conforme o “Relatório de Satisfação das Entidades Acolhedoras de Estágio e Estagiário face ao Estágio Curricular ano lectivo 2016-17” realizado pelo Gabinete de Inserção na Vida
Ativa do IPBeja, 71% das entidades de estágio curricular (futuros empregadores) confirmou a possibilidade de integração do estagiário na empresa como “Elevada” (34%) e “Muito
Elevada” (37%). Todavia, na realidade apenas 20% das entidades realizou de facto um contrato laboral com o aluno do IPBeja, revelando que há ainda um trabalho estrutural a fazer
para que os estágios se traduzam de facto em empregabilidade. A Comissão de Curso está atenta a este aspecto, sensibilizando o aluno para a necessidade de ter um desempenho
excepcional no seu estágio face à elevada competitividade hoje em dia. No que se refere ao Turismo, o sector está em franco crescimento em Portugal o que se revela um factor que
poderá potenciar mais emprego para os nossos alunos. No entanto, mais emprego não significa melhor emprego.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
Based on the "Report of Satisfaction of the Internship Companies in relation to the Curricular Internship 2016-17" carried out by the Office of Insertion in the Active Life of IPBeja,
71% of the curricular internship companies (future employers) confirmed the possibility of integration of the trainee in the company as "High" (34%) and "Very High" (37%). However,
according to this same report, in fact only 20% of the entities actually did an employment contract with the IPBeja student, revealing that there is still structural work to be done so
that internships actually translate into employability. The Course Committee is attentive to this aspect, trying to sensitize the student who must perform exceptionally at its stage in
the face of high competitiveness these days. With regard to Tourism, the sector is growing rapidly in Portugal, which proves to be a factor that could boost more employment for our
students.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme,
where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre Classificação (FCT) /
Mark (FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of

integrated study programme’s teachers
Observações /
Observations

Centro de Estudos Geográficos (CEG) Excelente Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
da Universidade de Lisboa 1 Nada a reportar

Centro de matemática e aplicações fundamentais
e investigação operacional Excelente Universidade de Lisboa 1 Nada a reportar

Instituto Jurídico Interdisciplinar Sem classificação Faculdade de Direito da Universidade do Porto 1 Nada a reportar
CEHIDRO -CERIS Muito bom Técnico de Lisboa - UL 1 Nada a reportar
GOVCOOP Excelente Universidade de Aveiro 1 Nada a reportar
CITUR - Centro de Estudos do Turismo Sem informação Instituto Politécnico de Leiria 1 Nada a reportar
CPES - Centro de Pesquisa e Estudos Sociais Sem informação Universidade Lusófona 1 Nada a reportar
Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa Excelente Faculdade de Letras da Universidade do Porto 1 Nada a reportar

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o
ciclo de estudos.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/37d8dbf3-ba4d-f335-9886-5a5cd7a151af
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/37d8dbf3-ba4d-f335-9886-5a5cd7a151af
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
Em termos de atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada, podemos destacar em termos genéricos as seguintes ações:

 
- Participação dos docentes em vários projetos de interesse regional (ex. criação da Alentejo e Ribatejo Film Commission; Projecto Cultural “em.cantos”; projecto de " Observatório
do Turismo do Alentejo " em parceria IPBeja/Turismo do Alentejo, ERT. ALENT-01-0428FEDER-00312. INAlentejo - Sistema de Apoio a Ações Colectivas; Projecto "KNOLEUM - KNOW
& OLEUM - Paisagens do Olival - definir Rotas Turísticas associadas à temática).

 
- Participação dos docentes noutros projetos de caráter internacional (ex. Projeto I+D “Big Data, Cloud Computing y otros nuevos retos jurídicos planteados por las tecnologías
emergentes; en particular, su incidencia en el sector turístico” (DER2015-63595-R MINECO/FEDER) financiado pelo Ministerio de Economía y Competitividad e Coordenado pela
Universitat de les Isles Balears, em Espanha, desde 2016)

 
- Organização de diversos eventos - seminários, colóquios, aulas abertas - vocacionadas para os estudantes e para a comunidade em geral (ex.aulas empresa, Encontros da
Comunidade)

 
- Os docentes afetos ao curso representam o IPBeja em Comissões científicas de eventos, fóruns e júris (ITSA – International Tourism Safety Association; júris de Técnicos
Superiores de Turismo e Mestrados na área do Turismo; INVTUR; TMS).

 
- Integração dos docentes em centros de estudos e Comissões (ex.CEG - IGOT; CESTUR; CITUR; GOVCOPP; Comissão Especial de Direito Aplicado à Hotelaria e ao Turismo).

 
- Colaboração dos docentes com outras entidades na elaboração de estudos (ex. Estudo de caracterização do Perfil do Turista do Aeroporto de Beja; GTI, na Implementação do
Sistema Europeu de Indicadores do Turismo no Alentejo; projecto de “Qualificação da Indústria de Alojamento do Alentejo” ERT/Biosphere Portugal).

 
- Participação dos docentes em equipas para a criação de cursos (ex. Pós-Graduação em Animação Cultural, Turismo e Lazer em parceria com o colégio universitário de Szolnok
(Hungria); CTESP em Informação e Comercialização Turística; pós-graduação em Turismo Industrial; curso de “Turismo em Meio Rural” com elaboração de Manual de Apoio ao
Formando).

 
- Realização de ações de formação para a comunidade (formação da MasterClass 2, Módulo “Relação com Clientes e Canais” - parceria IPBeja, Câmara Municipal de Beja e
Confederação empresarial de Portugal; aulas abertas a mestrados em Turismo noutras instituições de ensino superior nas áreas de promoção turística, imagem, turismo de lagos).

 
-Participação de docentes em comités científicos de revistas (ex. International Journal of Tourism and Hospitality Research; Tourism & Management Studies; Revista Brasileira de
Pesquisa em Turismo).

 
- Criação do Laboratório de Turismo em 2013/2014 - apoio ao curso e às atividades por ele desenvolvidas, à investigação e ao apoio à Comunidade.

6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study programme, and it real contribution to the

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/37d8dbf3-ba4d-f335-9886-5a5cd7a151af
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/37d8dbf3-ba4d-f335-9886-5a5cd7a151af
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national, regional and local development, scientific culture and cultural, sports and artistic activities. 
In terms of technological development activities, community service provision and advanced training, we can highlight in generic terms the following actions:

- Participation of teachers in several projects of regional interest (eg. creation of Alentejo and Ribatejo Film Commission; Cultural Project "em.cantos"; project "Tourism Observatory
of Alentejo" in partnership IPBeja / Turismo do Alentejo, ERT ALENT- 01-0428FEDER-00312. INAlentejo - Support System for Collective Actions; Project "KNOLEUM - KNOW &
OLEUM - Olival Landscapes - define Tourist Routes associated with the theme).

- Teachers´participation in other international projects (eg R & D project "Big Data, Cloud Computing and other new legal challenges posed by emerging technologies, in particular
their impact on the tourism sector" (DER2015-63595-R MINECO / ERDF) financed by the Ministry of Economy and Competitiveness and coordinated by the Universitat de les Isles
Balears in Spain since 2016)

 - Organization of various events - seminars, colloquiums, open classes - aimed at students and the community in general (eg company classes, Community Meetings)

 - Teachers interested in the course represent the IPBeja in Scientific Commissions of events, forums and juries (ITSA - International Tourism Safety Association).

- Integration of teachers in study centers and commissions (ex.CEG - IGOT, CESTUR, CITUR, GOVCOPP, Special Committee on Law Applied to Hospitality and Tourism).

- Teachers´ colaboration with other entities in the elaboration of studies (eg. study of characterization of the Profile of the Tourist of the Airport of Beja, GTI, in the Implementation of
the European System of Indicators of Tourism in Alentejo, project of "Qualification of the Lodging Industry of the Alentejo "ERT / Biosphere Portugal).

- Teachers´participation in teams for the creation of courses (eg Post-Graduation in Cultural Animation, Tourism and Leisure in partnership with the university college of Szolnok
(Hungary), CTESP in Information and Tourism Marketing, postgraduate in Industrial Tourism; course in "Tourism in Rural Areas" with elaboration of a Supporting Manual for the
Trainee).

 - Carrying out training courses for the community (MasterClass 2 training, "Customer and Channel Relationship" module - IPBeja partnership, Beja Municipal Council and Business
Confederation of Portugal; classes open to Masters in Tourism in other higher education institutions in the areas tourism promotion, image, tourism of lakes).

-Teachers´participation in scientific committees/boards of journals (eg. International Journal of Tourism and Hospitality Research, Tourism & Management Studies, Brazilian Journal
of Tourism Research).

- Creation of the Tourism Laboratory in 2013/2014 - support for the course and its activities, research and support to the Community.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos
financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Nada a reportar.

6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or international partnerships, including, when applicable, the indication of the main
financed projects and the volume of financing involved. 

Nothing to report

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 19.1
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 10.3
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 9.6
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 12.5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 6.3

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Elevada participação dos alunos no programa de mobilidade Erasmus (12 alunos), tanto em estudos como para estágio.

 Receção de diversos alunos estrangeiros em mobilidade Erasmus, sejam oriundos de cursos de Turismo (14 alunos em 2017), seja de outras áreas de estudo, mas a frequentar
unidades curriculares de Turismo (pelo menos 5 alunos em 2017). Ocasionalmente também são recebidos alunos oriundos de Macau. De notar ainda o elevado número de alunos
estrangeiros recebido (26 alunos) através de acordos de cooperação, principalmente com os PALOP.

 Receção de 2 docentes da área do Turismo, de Espanha e da Finlândia, e envio de 2 docentes em mobilidade, para a França e Polónia.
 A participação nos programas de mobilidade só não é maior devido à restrição no número de bolsas disponíveis para o curso de Turismo.

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 
High student participation in the Erasmus mobility program (12 students), both in studies and internships.

 Reception of several foreign students in Erasmus mobility, whether they come from Tourism degrees (14 students in 2017), or from other study areas, but attending Tourism courses
(at least 5 students in 2017). Occasionaly students from Macao are also received. Also worthy of note is the number of foreign students received (26 students) through cooperation
agreements, mainly with the Portuguese Speaking Countries.

 Reception of 2 teachers from the Tourism area, from Spain and Finland, and 2 teachers sent to France and Poland.
 The participation in mobility programs only isn’t higher due to the restriction on the number of scholarships available for the Tourism degree.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 <sem resposta>

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade(PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._RELATÓRIO institucional 2017 - VERSÃO PARA LINK DA A3ES - SO INDICE.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem,
designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas. 

A dimensão do Instituto Politécnico de Beja, assim a das suas turmas, permite uma grande relação de proximidade entre docentes, não docentes e alunos o que representa, só por
si, uma estratégia de superação de alguns problemas que possam ocorrer no desenvolvimento das várias ações específicas de cada curso.

 Como instrumentos de monitorização e reflexão, destacamos dois documentos de referência elaborados anualmente: relatório síntese de avaliação dos cursos e relatórios de
autoavaliação de cada curso elaborado pelas Comissões Técnico-científicas dos Cursos (CTCC), que são constituídas pelo coordenador do curso, 3 docentes e 3 alunos (um por
cada ano curricular).

 O relatório síntese caracteriza o corpo docente e discente por Escola/Curso e o corpo não docente. Relativamente ao corpo discente constam, entre outras variáveis, a proveniência

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/37d8dbf3-ba4d-f335-9886-5a5cd7a151af/questionId/be9a021c-281c-eec3-89a5-5a533c905c88
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geográfica, profissão e escolaridade dos pais, apoio social, mobilidade, sucesso e abandono, empregabilidade e grau de satisfação do estudante, obtido através de questionário
sobre a unidade curricular e o professor. O relatório de autoavaliação, contem informação sobre o aluno, corpo docente, investigação realizada, sucesso, abandono,
empregabilidade e uma análise SWOT. No final são apresentadas propostas de medidas corretivas a adotadas e remete-o para os CTC, CP, CAQ, CG e Presidência do IPBeja. para
que possam atuar no âmbito das suas competências, de acordo com o estabelecido nos Estatutos do IPBeja.
Relativamente à avaliação das UC’s, o questionário é aplicado no final de cada semestre e os resultados obtidos são tratados pelo Gabinete de Qualidade, Avaliação e
Procedimentos (GQAP), e disponibilizados às CTCPC. Esta análise quantitativa é complementada por uma análise qualitativa, com recurso a entrevistas em painel a alunos
representantes de cada um dos anos curriculares. Estas entrevistas, são realizadas por docentes do IPBeja, que não pertencem ao curso, e têm como principal objetivo, serem
diagnosticados os fatores multicausais que justifiquem os resultados obtidos com tendência mais negativa.
Os relatórios elaborados e os resultados obtidos através dos questionários aplicados permitem a reflexão entre docentes e alunos dos cursos com vista à superação dos problemas
detetados.

7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support structures to the teaching and learning processes, namely the
procedures intended for information gathering (including the results of student surveys and the results of school success monitoring), the periodic monitoring and assessment of study
programmes, the discussion and use of these assessment results in the definition of improvement measures and the monitoring of these measures implementation. 

The size of the Polytechnic Institute of Beja, as well as that of its classes, allows a great relationship of proximity between teachers, non-teachers and students, which alone
represents a strategy to overcome some problems that may occur in the development of the various specific actions of each course.
As instruments of monitoring and reflection, we highlight two reference documents prepared annually: summary report of course evaluation and self-assessment reports for each
course prepared by the scientific/technical committees of courses (CTCC), which are constituted by the course coordinator, 3 teachers and 3 students (one per each curriculum year).
The summary report characterizes the academic staff and student body by School/Course and non-teaching staff. In respect of the student body the following is included, among
other variables, geographical origin, occupation and educational level of the parents, social support, mobility, success and drop out, employability and satisfaction level of the
student, obtained through a questionnaire about the curricular unit and the teacher. The self-assessment report contains information about the student, faculty, research carried out,
success, drop out, employability and a SWOT analysis. In the end are present corrective measure proposals to be adopted and sends it to the TSC, PC, EQC, General Council and and
IPBeja Presidency in order for them to act in the framework of their competences to what is established in the statuses.
Regarding the evaluation of the UCs, the questionnaire is applied at the end of each semester and the results obtained are treated by the Quality, Evaluation and Procedures Office
(OEQP) and made available to the TSPC. This quantitative analysis is complemented by a qualitative analysis, recurring to panel interviews to student representatives of each
curricular year. These interviews are conducted by academic staff of the Institute, that doesn’t belong to the degree, and that have as a main goal the diagnosis of multi-cause factors
that justify results with a negative tendency. With the obtained data, the TSPC elaborates a report, presenting corrective measure proposals and sends it to the TSC, PC, EQC and
General Council, in order for them to act in the framework of their competences to what is established in the statuses.
The reports prepared and the results obtained through the questionnaires applied allow reflection between teachers and students of the courses in order to overcome the problems
detected.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
Cabe ao Presidente do IPBeja, em primeira instância, tomar as medidas necessárias à garantia da qualidade do ensino e da instituição. Compete ao Diretor de cada UO (DUO)
coordenar o funcionamento do curso, reunindo periodicamente com os coordenadores de curso (CC), procurando assegurar a qualidade da formação ministrada. O CC, com a
colaboração da Comissão Técnica Científica Pedagógica do Curso (CTCC), coordena os programas das unidades curriculares, as metodologias de avaliação, garantindo o
cumprimento dos objetivos de ensino/aprendizagem e as atividades de tutoria e de estágio. Promove também, reuniões com docentes e alunos, com o objetivo de superação de
problemas detetados e informam o DUO sobre o desempenho dos docentes do curso. É a CTCC que elabora o relatório de autoavaliação. O Conselho Pedagógico, Conselho
Técnico-científico, o Conselho para Avaliação e Qualidade e o Conselho Geral emitem pareceres e recomendações sobre o relatório.

7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
It is the Presidents’ responsibility to take the necessary measures to guarantee the quality of teaching in the institution. it is the competence of the Director of each UO (DUO), , to
coordinate the functioning of the course, meeting periodically with the degree Coo, seeking to ensure the quality of the given formation. The Degree Coordinator (Coo), in
collaboration with the TSPC of each degree coordinates the syllabus of the curricular units, the evaluation methodologies, guaranteeing that the teaching/learning goals and tutorial
and internship activities are accomplished. The Coo also promotes meetings with academic staff and students, with the goal of overcoming detected problems and informs the DUO.
It is the CTCC that prepares the self-assessment report. The Pedagogical Council, Technical-Scientific Council, Evaluation and Quality Council and the General Council also issue
opinions and recommendations on the report.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
De acordo com o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, foi elaborado um regulamento, que integra uma grelha onde são referidas as atividades
desenvolvidas no triénio.
As atividades são agrupadas em 3 dimensões: a dimensão Científica, a Pedagógica e a Organizacional. No final do triénio, os docentes elaboram os relatórios das atividades,
enviando-os ao Conselho para Avaliação e Qualidade que os distribui pelos relatores nomeados pelo Conselho Técnico-Científico (CTC). Os dois relatores nomeados para cada
docente, após análise dos relatórios atribuem uma avaliação que apresentam ao avaliado. Caso não concorde pode solicitar a reapreciação do relatório por outros dois relatores.
Após a divulgação dos resultados e caso exista discordância da avaliação, pode solicitar a intervenção da comissão paritária. Posteriormente é apresentada uma lista provisória das
classificações obtidas, que, após aprovada pelo CTC, é homologada pelo Presidente do IPBeja.

7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing updating and professional development. 
In accordance to the Career Statute of Faculty in Higher Polytechnic Education, a regulation was drawn up, which incorporates a grid where the activities developed in the triennium
are referred to. The activities are grouped into 3 dimensions: Scientific, pedagogical and the organizational. At the end of the triennium, the teacher prepares the activity reports,
sending them to the Council for Evaluation and Quality that distributes them by the rapporteurs appointed by the Scientific/Technical Council (CTC). The two rapporteurs appointed
for each teacher, after reviewing the reports, assign an evaluation that they present to the evaluated. If he do not agree, may request the consideration by two other rapporteurs.
Following the dissemination of results and if there is a disagreement of the evaluation, may request the joint committee intervention. Then, a provisional list with the rankings
obtained is presented, which, following approval by CTC, is approved by the President of IPBeja.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/caq/Documents/AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20PESSOAL%20DOCENTE%202014_16/Regulamento%20Geral%20do%20Siste

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
Para a avaliação do pessoal não docente, obedece-se à legislação em vigor para a função pública – SIADAP, com algumas especificidades e de acordo com um regulamento de
Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores Não-docentes do Instituto Politécnico de Beja,
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/111/Regualemto%20do%20Desempenho%20dos%20Trabalhadores%20N%C3%A3o%20Docentes
Foi criada a figura do coordenador funcional que garante uma melhor monitorização do processo. Depois de contratualizados os objetivos o colaborador elabora relatórios
semestrais, que após parecer favorável do coordenador funcional e do avaliador, os encaminha para o Conselho Coordenador da Avaliação. No final do biénio é feita a harmonização
das classificações atribuídas de acordo com as quotas definidas e dadas a conhecer aos colaboradores. Se existir discordância pode recorrer à comissão paritária eleita/nomeada
para o efeito.

7.2.4. Procedures for assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional development.
For the evaluation of non-teaching staff complies with the legislation for the public sector - SIADAP, with some features and according to a Regulation of Performance Evaluation of
Non-teaching Workers of the Polytechnic Institute of Beja,
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/111/Regualemto%20do%20Desempenho%20dos%20Trabalhadores%20N%C3%A3o%20Docentes
The post of Functional Coordinator was created who ensures a better monitoring of the process. After the individual objectives have been contracted the employee produces monthly
reports, which after a favorable opinion of the Functional Coordinator and the evaluator, forwards it to the Assessment Coordinating Council. At t he end of the biennium the
standardization of the scores are assigned in accordance to the defined quotas and made known to employees. If there is a disagreement staff may refer to the Joint Committee
elected/appointed for this purpose.

7.2.5. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Nada a reportar.

7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.
Nothing to report.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Perfil generalista do curso oferecendo uma formação equilibrada em várias vertentes;

 Diversidade de idiomas opcionais e forte componente patrimonial, diferenciando o curso face à concorrência;
 Na maioria dos casos, uma relação de proximidade professor/aluno;

 Forte componente prática do curso e de valorização do saber-fazer, que se destaca em muitas UC, nomeadamente pela realização de visitas, eventos, contactos diretos com as
empresas, aplicação e tratamento de inquéritos e entrevistas

 A utilização de novas tecnologias em algumas UC do curso (SPSS, Galileo, NewHotel) 

https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/caq/Documents/AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20PESSOAL%20DOCENTE%202014_16/Regulamento%20Geral%20do%20Sistema%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Pessoal%20Docente%20do%20IPBeja%202014_16.pdf
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Oportunidade para os alunos darem apoio a múltiplos eventos internos e externos, o que lhes permite aplicarem conhecimentos ao nível de secretariado, credenciação, apoio à sala,
sitting e relações interpessoais; 
Oportunidade para os alunos organizarem os seus próprios eventos, o que lhes permite adquirem competências ao nível do planeamento, orçamentação, promoção e patrocínios; 
Múltiplos vínculos à comunidade envolvente (ex. NERBE, ERT, Câmara Municipal, empresas de alojamento, Beja Parque Hotel)
Aumento das parcerias com entidades de estágio;
Bom feedback do desempenho dos alunos ao nível de estágio resultando em algumas propostas de continuidade nas entidades;
Mais oferta de estágios internacionais; 
A forte participação dos alunos no programa de mobilidade Erasmus; 
Taxas de sucesso escolar e de tempo de conclusão do curso aceitáveis;
Procura de permanente atualização científica e pedagógica do curso; 
Elaboração anual de relatórios de autoavaliação do Curso, bem como a existência dos inquéritos pedagógicos e entrevistas em painel, facilitando a monitorização das práticas
pedagógicas e científico-tecnológicas;
Proximidade entre órgãos do curso, direção da UO e presidência, o que facilita a comunicação institucional;
Oportunidades para os estudantes manifestarem as suas opiniões, ao participarem em órgãos quer do instituto (ex. Conselho Pedagógico), quer na Comissão de Curso (um aluno
representante de cada ano);
Instalações em ainda relativo bom funcionamento, com gabinetes de docentes, salas de estudo e auditórios para a realização de eventos; 
Corpo docente estável;
Corpo docente maioritariamente com doutoramento na área nuclear e em outras áreas (ex. Línguas, Gestão, Matemática); 
Diversas publicações nas diversas áreas científicas que compõem o curso (incluindo livros e capítulos de livros, artigos em publicações com e sem referee e comunicações em
congressos);
Estratégias bem-sucedidas de divulgação do curso;
Forte procura do curso evidenciada pelas elevadas taxas de entrada;
Boas perspetivas de empregabilidade do curso.

8.1.1. Strengths 
Generalist profile of the course offering a balanced formation in several strands;
Diversity of optional foreign languages and heritage studies, differentiating the course from others
In most cases, a teacher / student proximity relationship;
Strong practical component of the course and appreciation of know-how, which stands out in many CU, namely by making visits, events, direct contacts with companies, application
and treatment of inquiries and interviews;
The use of new technologies in some course UC (SPSS, Galileo, NewHotel);
Opportunity for students to support multiple internal and external events, allowing them to apply knowledge at the secretarial level, credentialing, room support, sitting and
interpersonal relationships;
Opportunity for students to organize their own events, which allows them to acquire skills in planning, budgeting, promotion and sponsorship;
Multiple links to the surrounding community (eg NERBE, ERT, City Hall, accommodation companies, Beja Parque Hotel
Increased partnerships with trainees;
Good feedback of students' performance at the internship level resulting in some proposals for continuity in the companies
More offer of international internships;
The strong participation of students in the Erasmus mobility program;
Acceptable school success rates and completion time;
Search for permanent scientific and pedagogical update of the course;
Annual elaboration of self-assessment reports of the Course, as well as the existence of pedagogical surveys and panel interviews, facilitating the monitoring of pedagogical and
scientific-technological practices;
Proximity between the course coordenation team, the direction of the school and presidency, which facilitates institutional communication;
Opportunities for students to express their opinions, participation in both the institute (ex CTCP) and the Course Committee;
Opportunities for students to express their opinions, participation in both the institute's bodies (eg Pedagogical Council) and the Course Committee;
Modern equipments , with offices for teachers, study rooms and auditoriums for events
Stable teaching staff;
Teaching staff mostly with PhD in the nuclear area and in other areas (eg Foreign Languages, Management, Mathematics);
Several publications in the various scientific áreas (including books and chapters of books, articles in refereed and non-refereed publications, and congress communications;
Successful strategies for dissemination of the course;
Strong demand for the course evidenced by high entrance fees;
Good prospects of employability of the course

8.1.2. Pontos fracos 
Fraca oferta de formação extracurricular;
Ausência de financiamento para acompanhamento mais próximo do estágio pelos orientadores da Escola (visita aos locais de estágio);
Excesso de carga horária, número excessivo de UC diferentes lecionadas por cada docente e acumulação de funções por parte de alguns docentes em diferentes órgãos (ex:
Direções de Departamentos, Comissões de Curso);
Deficiente processo de aplicação e análise dos questionários pedagógicos, nomeadamente pela falta de acesso aos resultados dos questionários dos docentes por parte das CTCP;
Falta de atualização bibliográfica;
Falta de um autocarro moderno e com uma lotação superior;
Estágios internacionais demasiado centrados no sector do alojamento (F&B);
Poucos docentes da área CNAEF de turismo, o que leva a que o mesmo docente lecione demasiadas UCs ao curso, incluindo várias no mesmo semestre;
Aparente menor empenho, disponibilidade e capacidade de motivar de alguns docentes (resultante das entrevistas feitas aos alunos);
Inexistência de especialistas na área nuclear do curso;
Baixa preparação de base de um grande número alunos ao nível das metodologias de trabalho;
Falta de motivação, baixas taxas de assiduidade e falta de empenho de alguns alunos;
Falta de conhecimento dos critérios de avaliação e falta de informação sobre os resultados nas avaliações em algumas UCs (ex. nos trabalhos de grupo) (referido pelos alunos);
Sobrecarga de avaliações e concentração das mesmas nos mesmos períodos do calendário escolar;
Disponibilização insuficiente do material de apoio às aulas por parte de alguns docentes (referido pelos alunos);
Falta de enquadramento e exploração pedagógica em relação a algumas das palestras/eventos realizados;
Necessidade de mais produção científica e investigação aplicada;
Inexistência de formação pós-graduada;
Insuficientes projetos institucionais que envolvam diretamente o curso.

8.1.2. Weaknesses 
Short offer of extracurricular training;
Absence of funding for a closer follow-up of the internships by the school counselors (visit to the internships' places);
Excessive lecture hours, excessive number of different curricular units taught by each teacher and accumulation of functions by some teachers in different academic bodies (eg
Head of Departments, Course Committees);
Poor application and analysis of pedagogical questionnaires, namely due to the lack of access to the results of the teachers' questionnaires by the Course Committees;
Lack of bibliographic update;
Lack of a modern bus with a higher capacity;
International internships too focused on the accommodation sector (F&B);
Few teachers in the CNAEF area of   tourism, which leads to the same teacher teaching too many curricular units, including several in the same semester;
Less apparent commitment, availability and ability of some teachers to motivate the students (results from the interviews made to the students);
Absence of specialists in the nuclear area of   the course;
Low basic preparation of a large number of students at the level of work methodologies;
Lack of motivation, low attendance rates and lack of commitment on the part of some students;
Lack of knowledge of the evaluation criteria and lack of information about the evaluations results in some curricular units (eg in group work) (referred by the students);
Overload and concentration of evaluations in the same periods of the school calendar;
Insufficient provision of teaching materials by some teachers (referred by the students);
Lack of thematic framing and pedagogical exploration of some of the workshops/events held;
The need for more scientific production and applied research;
Lack of post-graduate training;
Insufficient institutional projects that directly involve the course.

8.1.3. Oportunidades 
Sector económico em expansão na região e no país; 
Existência de vários projetos turísticos em desenvolvimento na região, a que o curso poderia tentar vincular-se;
A dinâmica atual do setor turístico, que pode potenciar o estabelecimento de mais parcerias (tanto a nível nacional, como internacional);
Existência na região de organizações turísticas consolidadas, passíveis de serem utilizadas como estudos de caso e/ou "laboratórios";
Reforço da oferta formativa na área do Turismo com a criação dos CTESP, acompanhado da vinda regular de alunos da CPLP, potenciando o aumento do número de ingressos na
Licenciatura;
Potencial para cruzar áreas de conhecimento entre as Escolas e Departamentos do IPB levando à criação de cursos de Mestrado ou outros (exs: multimédia; desporto; saúde;
ambiente; cultura);
Mediante o aumento da oferta formativa (CTESP, mestrados e pós-graduações) haver serviço docente que justifique a contratação de especialistas;
Possibilidade de desenvolver ações de formação para ativos (exs. cursos livres, workshops);
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Existência de estruturas externas ao curso de apoio aos estudantes tais como Gabinete de Qualidade, Gabinete de Inserção na Vida Ativa, Gabinete Psicopedagógico, Cento de
Necessidades Educativas Especiais e Equipa de Integração Social do Estudante;
A Rede de Instituições Públicas do Ensino com Cursos de Turismo, a Comissão especializada do Turismo e do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo,
que podem potencializar tanto as práticas científicas e de investigação como uma futura atualização curricular do Curso.

8.1.3. Opportunities 
Expanding economic sector in the region and in the country;
Existence of several tourism projects under development in the region, to which the course could try to be linked
The current dynamics of the tourism sector, which can foster the establishment of more partnerships (both nationally and internationally);
Existence of consolidated tourist organizations in the region, which can be used as case studies and / or "laboratories
Reinforcement of courses in the area of Tourism with the creation of CTESP, accompanied by the regular arrival of CPLP students, increasing the number of entries in the Degree;
Potential to cross areas of knowledge between the Schools and Departments of the IPB, leading to the creation of Masters courses or other (ex: multimedia, sports, health,
environment, culture);
By increasing the offer (CTESP, masters and postgraduates) there may be a teaching service that justifies the hiring of specialists;
Possibility of developing training actions for assets (eg, free courses, workshops);
Existence of global support structures for students, such as the Office of Quality, Office of Insertion in Active Life, Office of Psychopedagogy, Special Education Needs Center and
Student Social Integration Team;
The Network of Public Education Institutions with Tourism Courses, the Specialized Commission of Tourism and the Center for Research, Development and Innovation in Tourism,
which can enhance both scientific and research practices and guide a future curricular update of the Course.

8.1.4. Constrangimentos 
Ainda reduzido tecido empresarial na região apesar do crescimento do turismo na região do Alentejo;
Precaridade das condições de trabalho (tipo de vínculos e salários);
A perificidade/interioridade geográfica de Beja;
Concorrência direta de outras instituições de ensino do Alentejo em áreas afins ao curso;
Abandono escolar e incumprimento do pagamento de propinas por parte de alunos com carências de ordem financeira;
Disparidade no modelo de procedimentos entre as várias unidades orgânicas, ao nível de secretariado, portarias, substituição de aulas, distribuição de serviço docente;
A presidência deixou de disponibilizar regularmente verba aos departamentos para a aquisição de bibliografia;
Preços e serviço do bar;
Impedimento ao nível do poder central relativamente à possibilidade de aquisição de um autocarro;
Morosidade a nível burocrático na contratação de docentes convidados;
As caraterísticas demográficas da região refletindo-se no abandono escolar precoce e num número baixo de estudantes em geral;
lRepercussão da interioridade nas condições económico-financeiras de alguns alunos;
Reduzida articulação e falta de diálogo entre o Ensino Secundário e o Ensino Superior ao nível da valorização do trabalho autónomo e das metodologias de pesquisa;
Descida progressiva das médias de ingresso no curso;
Interioridade e perifericidade da região;
Falta de uma publicação científica e pedagógica do IPBeja para a divulgação da investigação.

8.1.4. Threats 
Still small business community in the region despite the growth of the tourism sector in the Alentejo region;
Precarious working conditions (type of contracts and salaries);
The geographical periphery/interiority of Beja;
Direct competition from other Alentejo educational institutions in areas related to the course;
School dropouts and non-payment of tuition fees by students with financial shortages;
Disparity in the model of procedures among the various organizational units, at the levels of secretariat, reception, replacement of classes, distribution of teaching services;
The presidency no longer provides money regularly to the departments for the acquisition of bibliography;
Prices and service at the bar;
Limitation by the central power over the possibility of purchasing a new bus;
Bureaucratic delays in the hiring of invited teachers;
The demographic characteristics of the region, reflecting on early school dropouts and a low number of students in general;
Repercussion of interiority in the economic-financial conditions of some students;
Reduced articulation and lack of dialogue between Secondary Education and Higher Education about the importance of autonomous work and research methodologies;
Progressive drop of the mean placement grade of the course;
Interiority and peripherality of the region;
Lack of a scientific and pedagogical publication of IPBeja for the dissemination of research.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Tendo em vista superar a fraqueza associada à fraca oferta de formação extracurricular, a CTCP considerou ser importante apostar na realização de workshops e/ou cursos livres
nas áreas identificadas (ex.outros idiomas, F&B, multiculturalidade, animação sociocultural e desportiva).

 

8.2.1. Improvement measure 
In order to overcome the weakness associated with the weak provision of extracurricular training, the course Commitee considered important conducting workshops and / or free
courses in the identified areas (eg. another languages, F&B, multiculture, sociocultural and sports animation).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade baixa/média.

 Tempo de implementação da medida: a partir do próximo ano letivo.
 

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority law/medium.

 Implementation timeline: next school year.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Contabilização, por parte da CTCP, das ações realizadas.

 

9.1.3. Implementation indicators 
Quantification of the training actions carried out by Course Commitee.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Considerando a ausência de financiamento para acompanhamento mais próximo do estágio pelos orientadores da Escola na visita aos locais de estágio, considera a CTCP ser
importante a definição de um novo procedimento de acompanhamento do estágio que implique contactos obrigatórios dos orientadores com as entidades e solicitar à Presidência e
Conselho de Gestão o apoio no pagamento de ajudas de custo para as deslocações dos orientadores.

8.2.1. Improvement measure 
Considering the lack of funding for closer follow-up of the traineeship by school supervisors during their visit to the internships institutions, the course Commitee considers that it is
important a definition of a new stage follow-up procedure that involves mandatory contacts of the supervisors with the entities and to request to the Presidency and Management
Council the payment of the subsistence allowances for travel by supervisors.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: Média

 Tempo de implementação: a partir do próximo ano letivo.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 



25/05/2022 23:56 ACEF/1718/0123662 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ab7a507f-5007-b28c-8f14-5a4f8b5f5db2&formId=37d8dbf3-ba4d-f335-9886-5a5cd… 13/19

Priority: Medium.
Implementation timeline: from next school year onward.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Constituição de um dossier de estágio onde fiquem registados os diversos contactos; 
Controlo pela Presidência e Conselho de Gestão.

9.1.3. Implementation indicators 
Creation of an internship dossier, where the various contacts are registered; 
Control by the Presidency and the Management Board.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
A CTCP irá apelar ao departamento de ciências empresariais e aos órgãos superiores ao cumprimento da lei relativamente ao excesso de carga horária dos docente e procurar que
na distribuição de serviço docente se tenha em consideração que os docentes lecionem maioritariamente dentro da sua área de formação/especialização.

8.2.1. Improvement measure 
The course Commitee will appeal to the Business Department and the superiors bodies to compliance with the law regarding the workload; and to ensure that the lective hours that
teachers teach mostly within their area of training / specialization.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: média

 Tempo de implementação: a partir do próximo ano letivo.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: medium

 Implementation timeline: from next school year onward.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Verificação pelo Departamento de Ciências Empresariais e pelos órgãos superiores;

9.1.3. Implementation indicators 
Verification by the Department of Business Sciences and superior bodies.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Perante a identificação de algumas deficiências no processo de aplicação e análise dos questionários pedagógicos, propõe-se:

 Sensibilização dos discentes para a importância dos questionários;
 Definição de critérios claros e uniformes para a aplicação dos questionários em todas as unidades orgânicas;

 Fazer todos os esforços para obter taxas de resposta representativas;
 Testagem da aplicação do questionário online;

 Criação de ciclos de análise plurianual dos resultados, dos quais se possam tirar ilações significativas.

8.2.1. Improvement measure 
Considering the identification of poor application and analysis of pedagogical questionnaires, is proposed:

 To make students aware of the importance of the questionnaires; 
 Definition of clear and uniform criteria for the application of questionnaires in all organizational units; 

 To make every effort to obtain representative response rates; 
 To test the application of the online questionnaire; 

 To create cycles of multi-annual analysis of the results, from which significant conclusions can be drawn.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade - alta

 Tempo de implementação: próximo semestre

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority - high
Implementation timeline: next semester

9.1.3. Indicadores de implementação 
Verificação do cumprimento pelo Gabinete de Qualidade, o Conselho Pedagógico e as Comissões Técnico-Científico e Pedagógico do curso.

9.1.3. Implementation indicators 
Verification of the compliance by the Quality Office, the Pedagogical Council and the course committee.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Propõe a CTCP a sensibilização da Presidência e Conselho de Gestão para a disponibilização periódica de verbas para aquisição bibliográfica.

8.2.1. Improvement measure 
Proposes the course Commitee for the Presidency and Management Council awareness of the periodical provision of funds for bibliographic acquisition.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta

 Tempo de implementação: o mais brevemente possível

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high

 Implementation timeline: as soon as possible

9.1.3. Indicadores de implementação 
Atribuição de verbas por departamento/curso

 Número de edições disponibilizadas na biblioteca
 

9.1.3. Implementation indicators 
Allocation of funds by department / course

 Number of editions made available in library

8.2. Proposta de ações de melhoria
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8.2.1. Ação de melhoria 
Considerando as questões relacionadas com os autocarros do IPBeja e a sua importância no curso, propõe a CTCP sensibilizar os órgãos superiores para a necessidade de
aquisição de um autocarro novo e para articularem com outras entidades com as quais existem protocolos a partilha de meios de transporte (ex. câmaras municipais, escolas
profissionais etc.).

8.2.1. Improvement measure 
Considering the issues related to IPBeja's buses and their importance in the course, proposes that the CTCP sensitize higher bodies to the purchase of a new bus and attempt to
articulate with other entities the sharing of means of transport (eg.municipal councils and professional schools etc.).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta.
Tempo de implementação: o mais brevemente possível.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high
Implementation timeline: as soon as possible.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Numero de viagens aprovadas pela Presidência e Conselho de Gestão.

9.1.3. Implementation indicators 
Number of study trips approved by the Presidency and Management Council.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
De forma a diversificar a oferta de estágios internacionais, propõe a CTCP e a coordenação de estágios em articulação com o Gabinete de Relações Internacionais (GRI) a tentativa
de angariação de estágios em outras áreas mais adequadas.

8.2.1. Improvement measure 
In order to diversify the offer of internships, the CTCP and the coordination of internships in cooperation with the International Office proposes an attempt to obtain internships in
other more appropriate areas.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta

 Tempo de implementação: o mais brevemente possível

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high

 Implementation timeline: as soon as possible

9.1.3. Indicadores de implementação 
Número e diversidade das ofertas disponibilizadas.

9.1.3. Implementation indicators 
Number and diversity of internship offers.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Alargar a oferta formativa a nível pós-graduado (criação de Mestrado) e promover uma redistribuição mais equilibrada do serviço docente da área de Turismo pelos vários docentes.

8.2.1. Improvement measure 
Extending the training offer to postgraduate level (creation of Master's degree) and to romote a more balanced redistribution of the teaching service of the Tourism area by the
various teachers.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta

 Tempo de implementação: a partir do próximo ano letivo

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high

 Implementation timeline: from next school year onward

9.1.3. Indicadores de implementação 
Deliberação da Direção da escola e do Departamento de Ciências Empresariais.

9.1.3. Implementation indicators 
Deliberation of School Direction and Department of Business Science.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Considerando o ponto fraco: aparente menor empenho, disponibilidade e capacidade de motivar de alguns docentes, propõe-se a devida aferição da veracidade desta informação
através do acesso aos resultados dos questionários de avaliação dos docentes e das entrevistas em painel.

8.2.1. Improvement measure 
Considering the weakness: apparent less commitment, availability and ability to motivate of some teachers, the course Commitee proposes the verification of the veracity of this
information through access to the results of teacher evaluation questionnaires and panel interviews.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta

 Tempo de implementação: o mais brevemente possível.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high

 Implementation timeline: as soon as possible

9.1.3. Indicadores de implementação 
Relatórios de autoavaliação da CTCP 

 Disponibilização de resultados dos questionários aos docentes pelo Conselho Pedagógico;
 Realização de entrevistas de painel.
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9.1.3. Implementation indicators 
Course Commitee self-assessment reports
Availability of questionnaire results of teachers by the Pedagogical Council.
Conducting panel interviews.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Face à inexistência de especialistas na área nuclear do curso, a CTCP irá sensibilizar a direção de departamento de Ciências Empresariais e os órgãos dirigentes para tentar
privilegiar a contratação de especialistas.

8.2.1. Improvement measure 
In the absence of specialists in the nuclear area of the course, CTCP will sensitize the direction of the Department of Business Sciences and the governing bodies to try to favor the
hiring of a specialist.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: média 

 Tempo de implementação: a partir do próximo ano letivo.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: medium; 

 Implementation timeline: from next school year onward

9.1.3. Indicadores de implementação 
Contratação pelo Departamento de Ciências Empresariais

 Realização de provas de especialistas.

9.1.3. Implementation indicators 
Hiring by the Department of Business 

 Conducting expert evidence.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Workshops ao nível das metodologias de investigação, da dinâmica de trabalho de grupo, planificação e gestão de tempo (1.º ano/inicio 1.º sem), em articulação entre o
Departamento de Ciências Empresariais e o Departamento de Ciências da Educação, Sociais e do Comportamento.

8.2.1. Improvement measure 
Workshops at the level of research methodologies, the dynamics of group work, planning and time management. (1st year / beginning 1st without) in an articulation between
Department of Business Sciences and the Department of Educational, Social and Behavioral Sciences.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: Média/Alta

 Tempo de implementação: no próximo semestre

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: medium / high

 Implementation timeline: in the next semester

9.1.3. Indicadores de implementação 
Numero de workshops realizados.

 Número de participantes.

9.1.3. Implementation indicators 
Number of workshops held.

 Number of participants.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Perante o ponto fraco: falta de motivação, baixas taxas de assiduidade e falta de empenho de alguns alunos, propõe a CTCP:

 -aferir as razões da desmotivação dos alunos.
 - verificar se existe uma relação entre a desmotivação e as referências a UCs com menor empenho dos docentes

 - solicitar aos docentes que encontrem formas de incentivar a assiduidade semi-obrigatória; 
 - incentivar os docentes a utilizar mecanismos de valorização da assiduidade.

8.2.1. Improvement measure 
Considering the weakness: lack of motivation, low rates of attendance and lack of commitment of some students, proposes the course Commitee:

 Assess the reasons for demotivation; 
 To see if there is a relation between the demotivation and the references to UCs with less commitment of the teachers; 

 Ask teachers to find ways to encourage semi-compulsory attendance; 
 To encourage teachers to use mechanisms for valuing attendance.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: média/alta; 

 Tempo de implementação: o mais brevemente possível

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Prority: medium / high; 

 Implementation timeline: as soon as possible

9.1.3. Indicadores de implementação 
Guias de Funcionamento da Unidades Curriculares

9.1.3. Implementation indicators 
Curriculum Units Working Guides

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Propõe a CTCP ao corpo de docentes afecto ao curso, tornar obrigatória a divulgação prévia por escrito dos critérios de avaliação e procurar dar sempre uma apreciação mínima por
escrito sobre o desempenho individual aos alunos.
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8.2.1. Improvement measure 
The CTCP proposes to the teaching staff assigned to the course, make prior written disclosure of the evaluation criteria compulsory; always seek to give a minimum written
assessment of individual performance to the students.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta

 Tempo de implementação: o mais brevemente possível

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high

 Implementation timeline: as soon as possible

9.1.3. Indicadores de implementação 
Comunicação com os docentes em reuniões/página da coordenação do curso

 Guia de Funcionamento da Unidade Curricular.

9.1.3. Implementation indicators 
Communication with teachers at meetings / course coordination page

 Guide to the Functioning of the Course.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aferir se a quantidade de avaliações está de acordo com as cargas de trabalho autónomo previstas em cada UC; tentar concertar entre todos os docentes um calendário de
avaliações com uma distribuição "razoável" dos momentos de avaliação.

8.2.1. Improvement measure 
Assess whether the number of evaluations is in accordance with the autonomous workloads foreseen in each subject; try to agree among all teachers a calendar of assessments
with a "reasonable" distribution of assessment moments;

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: média/alta

 Tempo de implementação: no próximo semestre

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: medium / high

 Implementations tlmeline: in the next semester

9.1.3. Indicadores de implementação 
Guia de funcionamento da unidade curricular

 Continua participação dos alunos representantes da CTCP na negociação e aprovação do calendário de avaliações.

9.1.3. Implementation indicators 
Course operation guide

 Participation of the student representatives of CTCP in the negotiation and approval of the calendar of evaluations continues.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Tornar obrigatória a prática da disponibilização de materiais de apoio (slides, artigos, etc.);

8.2.1. Improvement measure 
Make it compulsory to make support material available (slides, articles, etc.);

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: média

 Tempo de implementação: no próximo semestre

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: medium

 Implementation timeline: in the next semester

9.1.3. Indicadores de implementação 
CTCP comunicação contínua com os docentes em reuniões.

 

9.1.3. Implementation indicators 
CTCP continuous communication with teachers in meetings.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Relativamente à falta de enquadramento pedagógico nos eventos, propõe a CTCP que os docentes deverão trabalhar com os alunos a análise pré-evento, durante e pós-evento,
articulando-a com os objetivos e competências definidas no descritor da UC.

8.2.1. Improvement measure 
Regarding the lack of pedagogical framework in the events, the course Commitee proposes that teachers work with students to pre-event, during and post-event analysis, articulating
it with the objectives and competencies defined in the descriptor of the CU;

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta

 Tempo de implementação: o mais brevemente possível

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high

 Implementation timeline: as soon as possible

9.1.3. Indicadores de implementação 
Trabalho pedagógico dos docentes em aula.

 Comunicação contínua da CTCP com os docentes.

9.1.3. Implementation indicators 
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Teaching pedagogical work in class.
Continuous communication of course Commitee with teachers.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Considerando que é necessário mais produção científica e investigação aplicada, a CTCP continuará a sensibilizar os órgãos competentes do IPBeja (Presidência, e Conselho
Coordenador da Atividade Académica) para atribuir mais tempo na distribuição de serviço docente para as atividades científicas em detrimento das letivas e administrativas.

8.2.1. Improvement measure 
Considering that more scientific production and applied research is needed, the course Commitee will continue to raise the awareness of the relevant bodies of IPBeja (Presidency
and Coordinating Council of Academic Activity) to provide more time for scientific activities to the detriment of educational and administrative activities.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta

 Tempo de implementação: a partir do próximo semestre

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high

 Implementation timeline: from next semester onward

9.1.3. Indicadores de implementação 
Número de horas letivas na distribuição de serviço docente

9.1.3. Implementation indicators 
Number of teaching hours in the distribution of teaching service.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Alargar a oferta formativa a nível pós-graduado (criação de Mestrado).

8.2.1. Improvement measure 
Extending the training offer at postgraduate level (Master's degree), as already mentioned.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta

 Tempo de implementação: partir do próximo ano letivo

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: high

 Implementation timeline: from next school year onward

9.1.3. Indicadores de implementação 
Proposta do Departamento de Ciências Empresariais, Direção da Escola e Presidência;

9.1.3. Implementation indicators 
Proposal of Business Department, Direction of School and Presidency.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Através do Laboratório de Turismo, criar projetos que permitam o envolvimento com a comunidade;

 Através da formação pós-graduada, incentivar o desenvolvimento de projetos de investigação.

8.2.1. Improvement measure 
Through the Tourism Laboratory, to create projects that allow the involvement with the community;

 Through postgraduate training, encourage the development of research projects.
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: média

 Tempo de implementação: a partir do próximo semestre

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority: medium

 Implementation timeline: from next semester onward

9.1.3. Indicadores de implementação 
Número de projetos.

 

9.1.3. Implementation indicators 
Number of projects.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

9.1. Synthesis of the intended changes and their reasons. 
<no answer>

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>
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9.2.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

9.2.2. Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>

9.3. Novo plano de estudos

9.3. Novo Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 <sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 <no answer>

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 <sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 <no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 <sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 <no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 <sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 <no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 <sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 <no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 <sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>
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9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>


