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1 Contributo para a prossecução do Plano estratégico e do
Plano de Atividades

1.1 Ensino
Identi�cação das Ações do Plano de Atividades da Universidade em que a Estrutura
Orgânica é interveniente Atribuído

Reforçar e diversi�car a internacionalização do ensino em língua portuguesa x
Diversi�car a internacionalização através do ensino pós-graduado em língua inglesa x
Potenciar a partilha e a inovação pedagógica entre docentes da UAlg x
Difundir as boas práticas pedagógicas e desenvolver competências pedagógicas dos
professores x

Atualizar a regulamentação académica x
Desenvolver as competências transversais e apoiar os estudantes - programa de mentoria
por pares x

Implementar a caracterização dos novos estudantes de TeSP, 2º e 3º ciclo x
Identi�car possíveis percursos formativos na UAlg x

1.2 Investigação & Transferência
Identi�cação das Ações do Plano de Atividades da Universidade em que a Estrutura
Orgânica é interveniente Atribuído

Potenciar a investigação e o desenvolvimento tecnológico em centros de I&DT x
Monitorizar os Centros de Estudos e Desenvolvimento x
Acompanhar e promover iniciativas de ligação da Universidade às empresas x
Capacitar o Colégio Doutoral da UAlg para as atividades programadas x
Implementar e monitorizar o novo regulamento dos ECTS x
Reforçar a interação entre o ensino e a investigação x



1.3 Comunidade
Identi�cação das Ações do Plano de Atividades da Universidade em que a Estrutura
Orgânica é interveniente Atribuído

Desenvolver uma Agenda para a Sustentabilidade x
Elaborar o Relatório Anual da Sustentabilidade da Universidade x
Desenvolver as competências de empregabilidade dos Alumni x
Realizar um ciclo de webinars “Ciclo de Palestras: Doutoramentos da UAlg e Cultura
Cientí�ca: Visão Prática” x

Promover uma UAlg + Saudável num Healthy Campus x
Aumentar o impacto da atividade do UAlg V+ x
Concretizar o Programa de Formação e Capacitação da UAlg x
Consolidar a política de gestão da informação x

1.4 Governança
Identi�cação das Ações do Plano de Atividades da Universidade em que a Estrutura
Orgânica é interveniente Atribuído

Monitorizar e promover a melhoria contínua do clima organizacional e da satisfação
pro�ssional x

Integrar os processos de garantia da qualidade dos cursos parceria e cotutela no
SIGQUAlg x

Promover a simpli�cação administrativa x
Requali�car os espaços de acolhimento empresarial e respetiva envolvente x
Continuar a aprofundar o desenvolvimento da UAlgNet x
Consolidar o sistema de segurança de informação



2 Outras ações a prossecução do Plano estratégico e do
Plano de Atividades
2.1 Ensino

Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

-  Melhorar a divulgação online (na página da
ESSUAlg) sobre as propostas formativas em
português, inglês e castelhano; 
- Divulgar o curso ao público alvo de Ciências e
Tecnologias (10º – 12º).
- Promover momentos de divulgação da oferta
formativa durante as ações de extensão e de
voluntariado.
- Promover momentos de divulgação da oferta
formativa durante as ações de extensão e de
voluntariado.

-Continuar/melhorar a estratégia pedagógica da
prática simulada, e de laboratório.

Melhorou-se a divulgação  das ofertas
formativas, através da pagina da ESSUAlg,
Redes Sociais, Youtube, atividades de extensão e
voluntariado.

Participação dos docentes em ações de
formação pedagógicas.

Aumento da prática simulada, e de
laboratório.

Manutenção dos workshops conjuntos
(Estudantes do curso de Licenciatura em
Enfermagem e Estudantes do último ano do
curso de Mestrado Integrado em Medicina), com
recurso à prática clínica simulada.

Colaboração com o Clube de Ciência Viva da 
Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de
Santo António, no Projeto MED_LAB, que visa
realizar atividades de educação alimentar
destinadas a estudantes da Escola de Hotelaria e
Turismo e a escolas do Ensino Básico e
Secundário da região do Algarve.

Entrou em funcionamento o primeiro curso de
licenciatura em Fisioterapia.

Participação dos docentes em júris para
obtenção do titulo de especialista no total de
sete.

Participação dos docentes em júris de provas
públicas no total de trinta e seis.

2.2 Investigação & Transferência

Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

-Promover as sinergias dentro da UO, bem como
com as demais UO da UAlg, para a criação e
desenvolvimento de projetos I&D.
- Aumentar o número de trabalhos de
investigação divulgados em eventos cientí�cos
reconhecidos a nível nacional e internacional e
com avaliação por pares;
- Aumentar o número de publicações nas bases de
dados de referência;
- Aumentar o número de publicações de
livros/capítulos;

A produção cientí�ca manteve-se na sua
globalidade, contudo há que reconhecer o
esforço dos docentes tendo em consideração a
sua carga letiva. Resultados publicados:

Publicações nas bases de dados de referência
– 27

Publicações de livros ou de capítulos de livros
– 5

Revisor - 20
Comunicações orais ou em forma de poster -

83 
Participação em 15 Projetos I & D:

OESTROFISH: efeitos do estradiol no sistema
imune adquirido, �nanciado pela FCT (PT) e



Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

- Aumentar o número de comunicações orais e de
posters;
- Aumentar o número de revisores ativos.
- Promover, consolidar e expandir os projetos de
investigação das diferentes áreas departamentais
da UO, através de reuniões de sensibilização junto
das áreas departamentais em conjunto com
CESUAlg.
-Integrar docentes em Unidades de Investigação e
Desenvolvimento, nacionais e internacionais,
através de ações de sensibilização aos potenciais
candidatos. 
- Promover a criação de eventos cientí�cos.
- Participar em júris de provas públicas
conferentes de grau académico ou do título de
especialista

Campus France (FR) Transnational Cooperation
program PESSOA-PHC; POCTEP
0290_MEDITA_5_P MEDITA;
3026_MD.NET/Interreg MED; "Programa para
una sociedad longeva" L5 POCTEP
0551_PSL_6_E; "aN Eu Curriculum for chef
gasTro-engineering in primAry food caRe"
(NECTAR) EAC/A02/2019; EPPKA2 -
Cooperation for innovation and the exchange of
good practices; ALG-45-2020-41 – NutriSafe;
ALG-01-0145-FEDER-039590 IT-AMGABAlgarve;
ALG-07-5267-FSE-000045 - DiMEd – CCVTavira;
ALG-02-0651-FEDER-042011 "RESTART Algarve";
Valorização da Dieta Mediterrânica – DRAP
Alentejo”, Projeto Territorial MED (PDR 2020);
Valorização da Dieta Mediterrânica – DRAP LVT”,
Projeto Territorial MED (PDR 2020); Valorização
da Dieta Mediterrânica – DRAP Norte”, Projeto
Territorial MED (PDR 2020); Valorização da Dieta
Mediterrânica – DRAP Centro”, Projeto Territorial
MED (PDR 2020); Salvaguarda da Dieta
Mediterrânica para a promoção de um estilo de
vida saudável e modelo de sociedade sustentável
- PDR 2020; Criação do projeto de investigação
“Literacia em saúde, resiliência e coping: recursos
protetores em situações extremas”, a ser
desenvolvido no ACES do Sotavento; Projeto
“Stress parental e apoio social percebido:
Perspetivas e abordagens integradas em
situações extremas”; Projeto 0290_MEDITA_5_P -
Dieta Mediterrânica Promove Saúde; aprovado
no âmbito do Programa de Cooperação Interreg
V A Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-2020;
Projeto 0348_CIE_6_E “Centro Internacional
sobre el Envejecimiento”; aprovado no âmbito do
Programa de Cooperação Interreg V A Espanha
– Portugal (POCTEP) 2014-2020; Projeto
terminado em outubro de 2021; Projeto
0551_PSL_6_E “Programa para una Sociedad
Longeva”; aprovado no âmbito do Programa de
Cooperação Interreg V A Espanha – Portugal
(POCTEP) 2018-2022 - Projeto em curso; Projeto:
Targeting TRIB2-mediated drug resistance in
melanoma (RESIST) – Referência RTI2018-
094629- B-I00 – Investigador principal: Wolfgang
Link, Instituto de Investigaciones Biomédicas
"Alberto Sols" CSIC- UAM, Madrid, Spain (09/2019
– 09/2021); Projeto: Unravel resistance
mechanisms in glioblastoma (ENDURING) –
Referência PTDC/MED- ONC/4167/2020 –
Investigador principal: Bibiana I. Ferreira, Algarve
Biomedical Center Research Institute (ABC-RI) –
Universidade do Algarve (03/2021- presente);
Projeto do Programa Pessoa 2019-2020
"NANOSPEED - Nanoencapsulação de fármacos



Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

usando biopolímeros com capacidades
especí�cas para administração de fármacos".
Entidade �nanciadora: FCT

Dois docentes integraram Unidades de
Investigação e Desenvolvimento, nacionais e
internacionais.

Participação em seis comissões
organizadoras/cientí�cas.

 

2.3 Comunidade

Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

- Implementar procedimentos de recolha de
informação sobre todas as atividades de
extensão realizadas junto da comunidade. 
- Realizar ações para a comunidade no âmbito da
promoção da saúde e prevenção da doença.
- Promover a colaboração com instituições de
saúde e IPSS da região para manter e aumentar o
n.º de parcerias, para em conjunto, contribuir para
o aumento da literacia em saúde na região.

- Promover, através de sessões de sensibilização,
a participação da comunidade académica em
atividades de voluntariado.
- Promover junto dos pro�ssionais de saúde da
região atividades formativas de atualização de
conhecimentos no âmbito da formação
pro�ssional contínua e da aprendizagem ao longo
da vida.
- Manter os cursos de Verão dirigidos aos alunos
do ensino secundário, promovidos pelas áreas
departamentais.

- Integrar palestras no catálogo da equipa UAlg a
oferecer às escolas do Algarve. As palestras
oferecidas terão em consideração o programa
das disciplinas lecionadas no ensino secundário e
estarão diretamente relacionadas com as
diferentes áreas departamentais da UO.
Envolvimento do corpo docente das áreas
departamentais.

- Participação dos 100 anos de Insulina, “A
Insulina sai à rua”, em parceria com a AEDMADA e
o CHUA.
- Participação nos rastreios à COVID 19 à
Comunidade Académica.
- Participação dos docentes na equipa UAlg, no
dia Aberto e nos Cursos de Verão.
- Aumento do número das ações de promoção da
saúde e prevenção da doença junto da
comunidade:

Participação dos docentes no Programa
QUALIFICA + UAlg;

Colaboração na elaboração de ementas e
�chas técnicas de refeição para a Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Faro;

Colaboração na elaboração de ementas e
�chas técnicas de refeição para a Creche e
Jardim de Infância “O Arco-Íris”, em Faro, ao
abrigo de protocolo de colaboração entre a UAlg
e a instituição;

Dinamização de atividades sobre Alimentação
Saudável e A importância da Hidratação”, na
Escola EB1 da Ferradeira;

Organização do ciclo de Palestras
"Envelhecimento Saudável e Ativo" (4 palestras,
online) a convite da Associação de Aposentados,
Pensionistas e Reformados;

Dinamização da palestra on line "Viver bem
com mais idade" APRe, (online);

Participação na formação "Viver bem com
mais idade" no âmbito do PSL - Programa para
uma sociedade Longeva. UAlg;

Comunicação “Alimentação Mediterrânica –
uma forma saudável e sustentável de comer”.
Ciclo de webinars Healthy Campus da UAlg;



Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

Comunicação “Comer bem com mais idade”
no ciclo de Encontros “Envelhecimento saudável
e Ativo” promovido pela Delegação Regional do
Algarve da Associação de Aposentados,
Pensionistas e Re�rmados (APRe!), (online);

Comunicação “Alimentação saudável como
opção alimentar no tratamento do lipedema”.
Webinar “Tenho lipedema…e agora”. Associação
Nacional de Doentes Linfáticos, (online);

Palestra “Alimentação Mediterrânica e saúde”,
integrada no catálogo da Equipa UAlg;

Sessão “Massagem Infantil? Venha saber
como fazer e que benefícios tem!”, numa parceria
com a Biblioteca Municipal de Faro António
Ramos Rosa;

Participação na Mesa Redonda do evento
online:  Mês Sénior | Mesa redonda “Promoção da
Saúde e a prevenção da Doença na 3.ª Idade”,
organizado pela Associação Cultural e Artística
de Tavira;

Participação na Rúbrica Café com Letras,
uma organização da Biblioteca da UAlg/ Direção
Regional de Cultura do Algarve/ FNAC, com o
tema “Despertar para o bullying”;

Ações de promoção da saúde e prevenção da
doença realizadas na Biblioteca Municipal de
Faro dirigidas às Pessoas Idosas;

Colaboração periódica no Curso de
Preparação para o Parto e Parentalidade, do
Centro de Saúde de Tavira, com a sessão “Educar
com amor desde o nascimento”;

Colaboração com o Centro de Saúde de
Tavira, ACES do Sotavento, com cursos
empoderadores para pais sobre Massagem
Infantil e desobstrução da via aérea, integrados
na Preparação para a parentalidade;

Palestra “Saúde em dia – a importância da
vacinação contra a COVID-19”, online no âmbito
do projeto “Espaço Saúde 360º Algarve” (ALG-
06-4264- FSE-29);

Palestra “Vamos pôr a saúde em dia –
conversas sobre a Pandemia”, na Biblioteca
Municipal de Faro, no âmbito do projeto “Espaço
Saúde 360º Algarve” (ALG-06-4264-FSE-29);

Palestra “(Com)Viver com os medicamentos”
(online) a convite da Associação de
Aposentados, Pensionistas e Reformados;

- Os docentes das diferentes áreas
departamentais integraram o catálogo da equipa
UAlg a oferecer às escolas do Algarve:

“O Sistema Imunitário e a Imunoterapia no
Combate ao Cancro”;

 “Testes genéticos e sua aplicação na prática
clínica”;



Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

“Biotecnologia: Alimentos e Medicamentos”;
“Diabetes, da bioquímica ao tratamento,

passando pela prevenção”.
- Colaboração na “Formação Geral de
Voluntariado”, que decorreu em formato virtual.
 

 
 

2.4 Governança

Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

- Aumentar as áreas laboratoriais (após a
libertação dos espaços afetos aos docentes nos
pavilhões de alvenaria), em áreas departamentais
identi�cadas como prioritárias.
- Promover as condições/infraestruturas para a
abertura do Curso de Licenciatura em
Fisioterapia.
- Promover a abertura de concursos de docentes
para a categoria inicial.

- Promover a abertura de concursos de docentes
para categoria que não a inicial.
- Promover a monitorização do ensino e
aprendizagem com vista à sua melhoria contínua
para assegurar a qualidade da formação.
- Promover a candidatura para a obtenção do
título de especialista junto do corpo docente.
- Manter a mobilidade outgoing de estudantes em
estágio/ensino clínico, reforçando parcerias com
instituições de ensino estrangeiras e promovendo
reuniões com alunos para incentivar a inscrição
em programas de mobilidade.
- Aumentar a mobilidade outgoing de docentes em
programas de mobilidade para ensino.
- Manter a mobilidade incoming de estudantes,
reforçando parcerias com instituições de ensino
portuguesas e estrangeiras.
- Aumentar a mobilidade incoming de docentes em
programas de mobilidade para ensino.
- Aumentar as taxas de resposta no SIMEA
através de ações de sensibilização dos
estudantes e docentes.
- Preparar processo de submissão para
acreditação de um novo curso de 2º ciclo de

Não foi concretizado, os gabinetes do edifício 7
continuam, em n.º insu�ciente para a totalidade
dos docentes. 
Melhoria nos equipamentos dos laboratórios,
para a realização da prática simulada.
Reconversão de espaço para a criação de um
laboratório adequado ao curso de licenciatura em
Fisioterapia. 
Foi concluído um procedimento de concurso
docente para a categoria inicial. 
Foi concluído um procedimento de concurso
docente para a categoria não inicial. 
Iniciaram-se procedimentos de concursos
docentes para as categorias inicial (nº3) e não
inicial (nº2).
Foram solicitadas mais vagas para a categoria
inicial para garantir a acreditação dos cursos de
licenciatura que serão submetidos à avaliação
pela A3ES.

Sete docentes obtiveram o título de especialista.
Iniciou-se os procedimentos de concurso para
assistentes operacionais (2 lugares) e técnico
superior (1 lugar). 
Foram submetidos os cursos de primeiro ciclo de
estudos de Enfermagem e de Farmácia.
Encontram-se em fase de apreciação pelas CAE
os cursos de Dietética e Nutrição e Imagem
Médica e Radiologia.  
A direção da UO promoveu a participação dos
agentes na melhoria contínua da qualidade
pedagógica (SIGQUAlg.), através de reuniões
periódicas (trimestrais) com os diretores das



Identi�cação da ação Breve comentário sobre o contributo da
U.O./Serviço para os resultados atingidos

estudos à A3ES: Mestrado em Medicina Legal e
Ciências Forenses.
-Integrar o consórcio constituído pelas Escolas
Superiores de Saúde de Évora, Beja, Setúbal,
Portalegre e Castelo Branco, com o objetivo de
oferecermos mestrados na área de Enfermagem.

áreas departamentais, docentes e com os
delegados de ano.
O número de estudantes em programa de
mobilidade incoming foi de onze e de outgoing
seis.
Houve uma mobilidade docente incoming e
outgoing duas.
Integrou-se o consórcio constituído pelas Escolas
Superiores de Saúde de Évora, Beja, Setúbal,
Portalegre e Castelo Branco, com o objetivo de se
oferecer cinco mestrados na área de Enfermagem
(Enfermagem em Saúde Infantil e Pediátrica,
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica,
Enfermagem Comunitária, Enfermagem Médica
Cirúrgica e Enfermagem de Reabilitação).
Não se concretizou a submissão do processo de
acreditação do 2º ciclo de Mestrado em Medicina
Legal e Ciências Forenses à A3ES.
Apesar de não estar previsto no plano de
atividades 2021, iniciaram-se os processos de
duas ofertas formativas de CTeSP (Secretariado
Clínico e Termalismo e Bem Estar), em resposta à
solicitação da Reitoria.
A prestação de serviços à comunidade manteve-
se apesar da pandemia, garantindo desta forma a
continuidade da terapia aos utentes do LATF e a
realização dos exames audiológicos. 

Foram estabelecidos e renovados protocolos
gerais e especí�cos com diversas entidades, para
assegurar os locais de estágio/ensinos clínicos,
no âmbito do funcionamento das ofertas
formativas de primeiro ciclo e de pós-graduações.
Criou-se um laboratório de Análises Clínicas
registado na Entidade Reguladora da Saúde, para
dar resposta à realização de rastreios à COVID
19. 



3 Indicadores

3.1 Ensino
Objetivo estratégico: Aumentar o número de estudantes e de diplomados, com boa integração no
mercado de trabalho, para os vários níveis de formação

Indicador 2019 2020 Previsto
2021 2021

Estudantes Inscritos (total) 765 776 793 745

1.º Ciclo e MI 660 687 700 697

2.º Ciclo 49 49 52 23

3.º Ciclo - - - -

TeSP - - -

Pós-Graduação/Cursos de Especialização 56 40 41 25

Estudantes Diplomados (total) 124 148 140

Diplomados 124 148 140

Abandono (Taxa) 12% 12% 15% 12%

1.º Ciclo e MI 8% 7% 8% 9%

2.º Ciclo 59% 31% 25% 76%

3.º Ciclo - - - -

TeSP % % % %

Estudantes c/ ingresso através do CNA (total) 124 167 177 162

Total 124 167 177 162

Taxa de Colocação das Vagas do CNA - 1.ª fase 79% 100% 100% 101.1%

Estudantes c/ ingresso através de outros
regimes, em cursos de formação inicial 

55 32 28 44

Estudantes Inscritos 1.ª vez (total) 251 277 237 254

1.º Ciclo e MI 170 199 177 206

2.º Ciclo 25 38 26 23

3.º Ciclo - - -

TeSP
Pós-Graduação/Cursos de Especialização 56 40 34 25

Taxa de Diplomados em n anos (com n=n.º de
anos do plano curricular) 

74% 75% 85% %

1.º Ciclo e MI 70% 65% 85% %

2.º Ciclo % % 65% %

3.º Ciclo - - - -

TeSP % % % %

Pós-Graduação/Cursos de Especialização 100% 100% 95% %

Número médio de inscrições até à conclusão do
curso 

3.5 3.6

1.º Ciclo e MI 3.9 4.5 4.5

2.º Ciclo 2

1

1

1

1

2

1

1

1

1



Indicador 2019 2020 Previsto
2021 2021

3.º Ciclo - - - -

TeSP
Pós-Graduação/Cursos de Especialização 1 1 1

Diplomados que obtiveram emprego até um ano
após a conclusão do curso, em % 

90% 95% 96% 93.3%

1.º Ciclo e MI 90% 95% 96% 93.3%

2.º Ciclo - - % -

 2018(=2018/19); 2019(=2019/20) - DGEEC 2020 (2020/21) SIGES/Serviços Académicos reporte RAIDES 31.12.20; 
2019(=2019/20); 2020(=2020/21) - DGEEC 2021 (2021/22) SIGES/Serviços Académicos reporte RAIDES 31.12.21;  2018 = 2015/16;
2019=2016/17; 2020=2017/18 (momento da recolha de dados, 18 meses após diplomados)

3.2 Investigação & Transferência
Objetivo estratégico: Aumentar a produção cientí�ca, tecnológica e cultural de qualidade e a sua
transferência para a sociedade

Indicador 2019 2020 Previsto
2021 2021

Pessoal docente em Unidades de I&D 4 2 10 2

Estudantes de doutoramento 
Rácio doutorandos / ETI docentes doutorados do
subsistema universitário
Publicações nas bases de dados de referência 6 6 8 27

Publicações de livros ou de capítulos de livros 7 7 9 5

Revisores ativos por Doutorado ETI (n.º) 7 7 8 20

Revisores ativos por Doutorado ETI (%) % % 15% 34%

;  Envolvimento do pessoal docente em centros de investigação da UAlg (no DCBM, cerca de 1/3 dos ETIs são de colaboradores
(Assistentes convidados) - médicos nos centros de saúde ou hospital, não envolvidos em trabalho de investigação).; 
2018(=2018/19); 2019(=2019/20) - DGEEC 2020 (2020/21) SIGES/Serviços Académicos reporte RAIDES 31.12.20;  Só temos
informação relativamente à ISI, pois não possuímos licença SCOPUS.;  U.O.

3.3 Comunidade
Objetivo estratégico: Aumentar o impacto da Universidade na Sociedade

Indicador 2019 2020 Previsto
2021 2021

Atividades de Extensão 10 12 8 7

N.º de Participantes - - 12 -

Número de voluntários ativos no UAlg V+ (total) 8 16 16 19

Estudantes 6 14 14 19

Docentes 2 2 2

Trabalhadores não docentes

3

1 2
3

1

2

3

4

4

4

1
2

3
4

1

2



Indicador 2019 2020 Previsto
2021 2021

Cursos não conferentes de grau 2 4 1 2

N.º de inscritos 7 50 26 47

Formandos 7 47 47

Cursos de Verão 7 2 3

N.º de Participantes 98 65 27

Palestras Equipa UAlg 20 4 6

N.º de Participantes 749 112 118

;  U.O.;  UAlg V+;  CeFAP e CL-UAlg;  GCP

3.4 Governança
Objetivo estratégico: Aumentar o grau de satisfação dos stakeholders

Indicador 2019 2020 Previsto
2021 2021

Grau de participação dos agentes no SIGQUAlg - - - -

Estudantes 48% 55% 85% 69.77%

Docentes 94% 92% 90% 91.77%

Delegados de Ano 70% 100% 100% 100%

Responsáveis de Unidade Curricular 94% 96% 100% 95.61%

Diretores de Curso 100% 100% 100% 100%

Conselhos Pedagógicos 100% 100% 100% 100%

Conselhos Cientí�cos/Técnico-cientí�cos 100% 100% 100% 100%

Diretores de Unidade Orgânica 100% 100% 100% 100%

Publicação das FUC 32% 54% 90% 95%

Sucesso na Acreditação (n.º de cursos) (total) 8 10 7 9

Acreditação Plena 6 6 6 4

Acreditação Condicionada 2 4 1 5

Não acreditados
Acreditação Preliminar
Docentes Doutorados (n.º pessoal docente ETI) 30.1 29.7 30 31.8

Docentes Doutorados (n.º pessoal docente de
carreira)

22 23 24 24

Docentes Doutorados (% pessoal docente ETI) 48% 48% % 51.3%

Docentes Doutorados (% pessoal docente de
carreira)

35% 37.2% % 38.3%

Docentes com título de especialista (n.º pessoal
docente ETI) 

12.2 13 14 14.7

Docentes com título de especialista (n.º pessoal
docente de carreira)

7 7 7 8
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Indicador 2019 2020 Previsto
2021 2021

Docentes com título de especialista (% pessoal
docente ETI) 

20% 16% % 24.5%

Docentes com título de especialista (% pessoal
docente de carreira)

11% 11% % 13.3%

Rácio Estudantes/Docente ETI 12.1 11.6 12 12.4

Rácio Estudantes/Docente Doutorado ETI 25.9 24.1 26 24.2

Rácio Estudantes/Docente especialista ETI
(subsistema politécnico)

59.8 26 25 50.6

Mobilidade Incoming (n.º por tipo de mobilidade)
(total) 

18 22 18 12

Estágios 4

Staff - 4

Teaching 5 1

Pós-doc
PhD
MSc 16 6 2

Undergraduate 9 6 8 9

Mobilidade Outgoing (n.º por tipo de mobilidade)
(total) 

34 1 7 8

Estágios 31 1 4

Staff 2 2

Teaching 2

Pós-doc
PhD
MSc
Undergraduate 1 5 2

Cursos Internacionais (n.º total) 1 1 1

N.º de Coordenações
Despesa com RH (€) (total) 2625323.73 2667648.72 2867645.61 2772289.66

Despesa total anual com pessoal docente
(respetivos ETI)

2400194.21 2448470.11 2648467 2544060.75

Despesa total anual com pessoal não docente
(respetivos ETI)

225129.52 219178.61 219178.61 228228.91

;  Taxas de resposta aos questionários SIMEA (valor global anual); 2018(=2018/19), 2019(=2019/20), 2020(=2020/21); Dados para
2020 ainda não disponíveis (colocar "n.d.").;  Fichas de Unidade Curricular para o ano letivo seguinte publicadas até 31 de julho,
em percentagem do total.;  A3ES – resultados do processo de acreditação dos CE em funcionamento;  RH;  UO;  GRIM
2018(=2018/19); 2019(=2019/20); 2020 (=2020/21) - dados provisórios;  U.O./SF
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4 Quadros Síntese do Plano de Atividades da UAlg

4.1 Ensino
Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Ações

Aumentar o número de
estudantes e de diplomados,
com boa integração no
mercado de trabalho, para os
vários níveis de formação

Captação de estudantes internacionais

Reforçar e diversi�car a internacionalização do ensino em língua
portuguesa
Diversi�car a internacionalização através do ensino pós-graduado
em língua inglesa

Promoção da Inovação Pedagógica e de Boas
Práticas

Potenciar a partilha e a inovação pedagógica entre docentes da UAlg
Difundir as boas práticas pedagógicas e desenvolver competências
pedagógicas dos professores

Atualização da regulamentação académica e outras
iniciativas apoio aos estudantes

Atualizar a regulamentação académica
Desenvolver as competências transversais e apoiar os estudantes -
programa de mentoria por pares

Desenvolvimento da Oferta Formativa
Implementar a caracterização dos novos estudantes de TeSP, 2º e 3º
ciclo
Identi�car possíveis percursos formativos na UAlg



4.2 Investigação & Transferência
Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Ações

Aumentar a produção
cientí�ca, tecnológica e
cultural de qualidade e a sua
transferência para a
sociedade

Integração dos docentes em centros I&D da
Universidade

Potenciar a investigação e o desenvolvimento tecnológico em
centros de I&DT
Monitorizar os Centros de Estudos e Desenvolvimento

Incremento da relação com o meio empresarial Acompanhar e promover iniciativas de ligação da Universidade às
empresas

Interação investigação e sociedade nos Programas
Doutorais

Capacitar o Colégio Doutoral da UAlg para as atividades
programadas

Criação de “incentivos tempo”
Implementar e monitorizar o novo regulamento dos ECTS
Reforçar a interação entre o ensino e a investigação



4.3 Comunidade
Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Ações

Aumentar o impacto da
Universidade na Sociedade

Contribuir para o desenvolvimento sustentável
Desenvolver uma Agenda para a Sustentabilidade
Elaborar o Relatório Anual da Sustentabilidade da Universidade

Fortalecimento da relação com a comunidade Alumni Desenvolver as competências de empregabilidade dos Alumni

Dinamização da Formação ao Longo da Vida e da
Cultura Cientí�ca

Realizar um ciclo de webinars “Ciclo de Palestras: Doutoramentos da
UAlg e Cultura Cientí�ca: Visão Prática”
Promover uma UAlg + Saudável num Healthy Campus

Valorização da cooperação com a Comunidade Aumentar o impacto da atividade do UAlg V+

Divulgação das atividades de extensão
Concretizar o Programa de Formação e Capacitação da UAlg
Consolidar a política de gestão da informação



4.4 Governança
Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Ações

Aumentar o grau de
satisfação dos stakeholders

Avaliação do grau de satisfação dos stakeholders

Monitorizar e promover a melhoria contínua do clima organizacional
e da satisfação pro�ssional
Integrar os processos de garantia da qualidade dos cursos parceria
e cotutela no SIGQUAlg

Reavaliação da organização interna Promover a simpli�cação administrativa

Instalações e equipamentos Requali�car os espaços de acolhimento empresarial e respetiva
envolvente

Sistemas e processos
Continuar a aprofundar o desenvolvimento da UAlgNet
Consolidar o sistema de segurança de informação


