Relatório de Direção de Curso

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

FunkyPlatform– A07 Projecto Conceito 2018-2019

Síntese relativa ao ano lectivo 2018/2019 (Relatório MIAU 04/19)

Corpo Docente

Relativamente ao ano lectivo 2018/2019, o Mestrado Integrado de Arquitectura e Urbanismo
apresentou cerca de 63,38% de Doutorados no seu corpo docente efectivo, o que corresponde a 8 ETI
num total de 11,70 ETI; à semelhança do ano anterior, todos os docentes não Doutorados possuem
títulos de Especialista, atribuídos em anos transactos, de acordo com a indicação institucional para a
necessidade de comprovação de mérito técnico-científico dentro das áreas que leccionam.
Em termos de domínio científico não se efetuaram alterações significativas, sendo que a única saída
registada no ano anterior foi diretamente colmata pela contratação de outro docente Doutorado
especificamente para assumir as mesmas Unidades, com preponderância de conteúdos relacionadas
com Urbanismo e Teoria Urbanística.

Ingresso no Ciclo de Estudos

No ano de 2018/2019 ingressaram 22 novos estudantes, dos quais 4 entraram através do regime geral e
5 por acesso +23. Dos 13 ingressos por processo de creditação: 9 estudantes efetuaram a transição
académica por mudança de instituição e 4 titulares de cursos superiores.
Durante o ano de 2018, registaram-se cerca de 38 solicitações oficiais de informações relativas a
processo de creditação, com estudos de planos de ‘creditação’ efectuados, consolidando as tendências
de incremento de auscultação ocorridas nos anos transactos.
Observou-se também a solicitação de creditações de Unidades de carácter optativo, através de
formações oficiais realizadas entretanto por estudantes já matriculados, nomeadamente em áreas
relacionadas com ferramentas BIM. Facto que reforça a intenção de integrar este fenómeno no
programa da UC A49.
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De acordo com o perfil de estudante observado a maior parte dos planos de creditação atribuídos
centra-se nas áreas de domínio tecnológico, quer na vertente de ‘formação académica’, quer na
vertente de ‘experiência profissional comprovada’.
Abandono Escolar
O ano 2018-2019 apresenta um registo de 107 estudantes inscritos no 1º Semestre e 91 inscritos no 2º
Semestre, sendo que a oscilação de 16 matrículas corresponde exatamente ao número de conclusões de
curso deste período.
Comparando com os anos anteriores confirma-se a estabilização do número de ingressos no arranque
do ano lectivo, o que relativiza os registos de matrículas ocorrido entre 2015 e 1016, assim como a
sistematização anual da quantidade de estudantes diplomados, perspectivando cenários de maior
optimismo.
Análise geral de resultados
Sucesso escolar
Para efeitos comparativos, a Direcção optou por considerar a avaliação final (relação entre a avaliação
contínua e exame época normal) por entender ser a que melhor reflecte a implementação do Plano de
estudos e dos objectivos pedagógicos estabelecidos.
1º Semestre
Verificou-se, uma vez mais, que a área científica com maior taxa de sucesso escolar no primeiro
semestre foi Humanidades com cerca de 82% (-4% em relação ao ano anterior).
A área científica onde se regista menor nível de aprovação durante a avaliação contínua, foi
Desenho e Projecto de Arquitectura (DPA) com cerca de 56% (-17 pontos percentuais que o
Semestre anterior). Este dado revela o incremento da quantidade de estudantes que gere o seu
percurso académico em função da avaliação da época especial e da época extraordinária (sem
necessidade de garantir uma nota mínima de acesso), que no final (considerando a avaliação da
época especial e da época extraordinária) remete a taxa de aprovação para níveis acima dos
85%. A este factor acresce a natureza da área (assente em exercícios complexos de longa
duração) e o perfil do trabalhador-estudante.
As médias mais elevadas registaram-se nas Unidades A03, A04, A18, A26, A30, A39 (14 valores).
As piores médias registaram-se nas Unidades A01 Projecto – Análise, A37 Projecto – Urbanismo
e A47 Projecto-Coordenação, todas com média de 9 valores.
A nota mais elevada foi 18 e foi atribuída no âmbito das Unidades: A01, A18, A27, A39.
A média geral de notas do 1º Semestre foi 11,78 valores.
A taxa de aprovação geral ronda os 71,70%.
2º Semestre
Verificou-se que a área científica com maior taxa de sucesso escolar foi Ferramentas de Apoio
ao Projecto (FAP), composta apenas por 2 Unidades neste Semestre, com cerca de 88%.
Como se tem verificado, a área de Humanidades também apresenta valores elevados com
cerca de 79%.
Como habitual, a área científica onde se regista menor nível de aprovação, durante a avaliação
contínua, foi Desenho e Projecto de Arquitectura (DPA) com cerca de 65%. Revelando assim
uma oscilação positiva de quase 10% entre Semestres.
As Tecnologias (TEC) apresentam valores na ordem dos 76%.

2

Relatório de Direção de Curso

Nas Unidades com maior aproveitamento destaca-se A21-Simulação e Modelação Espacial III
com 100% e A33-Sociologia, A45-Diagnóstico e Tecnologias de Conservação e Restauro e a A43História e Teoria da Conservação e Restauro com mais de 90%.
As Unidades com menor índice de aprovação foram: A42-Projecto-Património com cerca de
32% (num universo de 25 matriculas) , o que requereu uma reflexão especifica sobre o carácter
e a gestão do Exercício de Projecto desenvolvido; A19 Projecto – Habitar Comunidade e A31Projecto Integrado também revelaram valores baixos, ligeiramente acima dos 52%.
As médias mais elevadas registaram-se nas Unidades A23-Conforto Ambiental (15 valores) e
A51 Metodologias de Investigação (15 valores).
As piores médias registaram-se na Unidade A42-Projecto – Património, com 8 valores; Todas as
restantes apresentam valores positivos, sendo que A31- Projecto Integrado e História da
Construção apresentam média de 10 Valores.
A nota mais elevada foi 19 valores atribuída em A51- Metodologias de Investigação, sendo que
foram atribuídos também 18 valores a A19, A23 e A45.
A média geral de notas, no período de Avaliação Contínua, do 2º Semestre foi 11,92 valores.
A taxa de aprovação geral ronda os 68,92%.
As Optativas de ambos os semestres, com o decréscimo de matrículas verificado, dada a quantidade de
creditações solicitadas neste âmbito, não apresenta uma amostragem significativa para consideração
geral.
Considerando os dois semestres, confirma-se uma estabilização de média geral muito próxima dos 12
valores e uma taxa de aprovação a rondar os 70%, dados ligeiramente baixo dos reportados no ano
anterior.
Diplomados e Empregabilidade
O ano de 2018/2019 contabilizou cerca de 28 matrículas na Unidade A50 – Projecto-Dissertação, o que
constitui um valor assinalável para a recente tendência do 5º ano do MIAU e reflecte o esforço realizado
no âmbito de reingressos de estudantes.
Dentro deste universo de estudantes, 16 concluíram a sua Tese de Mestrado dentro do respectivo ano.
Em termos de resultados, as classificações continuam a apresentar um nível elevado, com cerca de 16,9
de média geral, tendo como nota mais alta atribuída um 19 e a nota mais reduzida um 15. Verifica-se
assim um incremento relativo de resultados, fixando a referência nos 17 valores.
Os temas desenvolvidos apresentam maior diversidade, sendo que a área Patrimonial continua a
dominar as problemáticas elegidas. Verifica-se também um maior desequilíbrio entre as tipologias de
Dissertação, claramente pendente para a opção de Dissertação Científica.
De acordo com o procedimento estabelecido no sistema de qualidade interna, os dados relativos à taxa
de emprego dos ex-estudantes é aferido de 3 em 3 anos, pelo que não existirá actualização de dados
em relação ao ano lectivo anterior, uma vez que a informação existente já foi contabilizada.
Inquéritos e consulta aos docentes
Tal como nos anos anteriores, não foram reportados conflitos ou condicionantes relevantes.
As maiores preocupações dos docentes continuam a focar-se na gestão da sobreposição de horários por
parte de alguns estudantes, que apesar de constituir um direito regulamentar, levanta alguns conflitos
de ordem estrutural no desenvolvimento do plano de estudos e no aproveitamento das dinâmicas do
grupos de trabalho.
Tal como se havia sugerido no relatório anterior, observou-se um esforço para aumentar do número de
visitas de estudo, assim como de aulas abertas, complementando as sessões de aulas convencionais.
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A13 Projecto Habitáculo 2018-2019

1º Semestre
No que respeita à análise vertical, as classificações atribuídas às Unidades nos inquéritos discentes finais
de 2018-2019 continuam a apresentar valores elevados, oscilando entre 3.7 e 4.3, com média global de
4.2 e padrões de oscilação muito reduzidos. O resultados menos positivos registaram-se no 7º semestre,
com História da Cidade e Planeamento e Gestão Urbanística a apresentar valores medianos, um pouco
abaixo das restantes unidades.
Os valores de menor satisfação foram 3.0 e 3.1 e ocorreram a Unidades distintas e em itens diferentes
(3 - Eficácia das metodologias e processos de ensino na prossecução dos objetivos; 5 - Incentivo da
participação ativa do aluno nos processos de lecionação e avaliação; 8 - Pertinência e aplicabilidade real
das matérias no mercado de trabalho) o que não permite deduzir qualquer conclusão, que não a
necessidade da melhoria do desempenho docente associado aos pontos em questão.

Relativamente ao desempenho docente, os inquéritos aos estudantes, os conselhos pedagógicos, a
ausência de reclamações discente e a auscultação informal permitiram a aferição de um balanço muito
positivo, onde se sublinha a rectificação dos pontos menos positivos no ano transacto, nomeadamente
das questões relacionadas com a entrega de elementos complementares e com a pontualidade de
alguns docentes.
A avaliação geral média é de cerca de 4.3, com nota máxima de 4.8 e mínima de 3.5, sendo que a moda
é de 4.5. Apenas 3 casos apresentam uma avaliação inferior a 4, sendo que apenas 1 caso implicará uma
alteração na atribuição futuras de Unidades, de forma a potenciar as qualidades e a experiência do
docente em questão.
O item de maior classificação foi o 1- Domínio da matéria e o item de menor classificação foi o item 8 Capacidade de motivação e acessibilidade do discurso, pelo que se pretende, num futuro próximo, a
redefinição das formas e formatos de exposição dos conteúdos programáticos.
Desde a Direcção do Curso continuam a promover-se reuniões regulares (2 por semestre) entre as
equipas de projecto e o correspondente semestre para discutir o desenvolvimento dos trabalhos e
partilhar as directrices marcadas para cada aluno. A definição antecipada e concertada dos exercícios de
projetos tem promovido a sua melhor articulação entre as diferentes Unidades, permitindo um
contributo complementar das áreas associadas e um desenvolvimento mais equilibrado das fases o que
se traduz em resultados finais de maior qualidade, com o aumento de valores classificativos médios e a
redução de valores reduzidos.
2º Semestre
Os inquéritos pedagógicos finais, relativos à avaliação das unidades curriculares em funcionamento no
segundo semestre de 2018/19, evidenciam, no cômputo geral, avaliações bastante satisfatórias. No que
respeita à análise vertical, as classificações oscilam entre 3.7 e 4.4, numa escala de 0 a 5 pontos, na qual
3 pontos são considerados o valor mínimo positivo.
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Comparativamente com o ano letivo anterior regista-se uma ténue subida na classificação mínima, de
3.6 para 3.8; assim como uma ligeira descida nos valores da avaliação máxima, de 4.8 para 4.4.

Adega de vinho verde. A47 Projecto-Coordenação 2018-2019

No que concerne à avaliação horizontal, e reportando-se ao ano letivo transato, 2017/18, regista-se
uma subida generalizada nas avaliações das Unidades. Neste último caso, destacam-se o 6.º e 10.º
semestres, os quais apresentam subidas de 3.6 para 4.2 e de 3.8 para 4.4, respetivamente. Importa
referir ainda um crescendo nos comentários realizados pelos estudantes às diferentes Unidades, o que
revela um incremento do espírito critico dos estudantes e uma maior participação no debate
pedagógico, muito relacionada com as dinâmicas de ensino entre Professores e a sua compatibilização
de abordagens e métodos.
No que respeita à análise horizontal do desempenho docente, de longo prazo, reportando-se ao ano
letivo transato, 2017/18, registou-se uma subida considerável na avaliação do 6.º semestre do curso de
Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo que passou de 3.9 em 2017/18, para 4,4 em 2018/19,
em sintonia com a avaliação das Unidades mencionada anteriormente.
Numa análise horizontal de curto prazo, considerando os inquéritos pedagógicos intercalares do 2º
semestre do presente ano letivo, registou-se a manutenção, ou oscilação ténue, nos sentidos
ascendente e descendente, nas avaliações.

No respeitante à avaliação vertical, por semestre, as classificações oscilaram entre 4.1 e 4.5, numa
escala de 0 a 5 pontos, na qual 3 pontos são considerados o valor mínimo positivo. No que concerne à
avaliação individualizada por docente, também reflexo da qualidade do desempenho docente na
Instituição, e na mesma escala de valores, os valores de media obtidos oscilaram entre 3.7 e 5 pontos.
Observa-se assim uma subida muito ténue, relativamente aos inquéritos pedagógicos intercalares. Os
itens assinalados com resultados menos positivos foram 2 - Transmissão de conhecimentos
(metodologia de ensino); 3 - Entrega de elementos complementares (textos, etc.); 4 - Rigor da avaliação
e 8 - Capacidade de motivação e acessibilidade do discurso.
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MIAU + I&DT (Articulação do Ciclo de Estudos com a Investigação Científica)
Por razões regulamentares toda a actividade científica desenvolvida na ESG é coordenada pelo Ci-ESG.
Para informação mais detalhada devem ser consultados os Relatórios próprios deste órgão, organizados
por ano civil, o que por vezes dificulta o cruzamento temporal das respectivas actividades e indicadores.
Tal como o ano passado, a atividade I+DT relativa a 2019 incidiu maioritariamente no desenvolvimento
do Projecto 3DPast, financiado pela União Europeia, liderado pela ESG em colaboração com a UNIFi,
Florença e a UPV, Valência.
A equipa de Investigação procedeu à conclusão das Missões pendentes, nomeadamente relacionadas
com a verificação e registo técnico dos dados já identificados, progrediu no tratamento de dados, na
criação e sistematização de conteúdos e coordenou toda a estruturação dos indicadores previstos para
a conclusão do projecto no ano 2020.
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Em Julho de 2019 foi realizada a segunda missão a Upper Svaneti, Geórgia, com o intuito de realizar o
levantamento aerofotogramétrico da área WHS, com recurso a registo de drone. Desta atividade
resultou o registo digital integral e a criação do modelo tridimensional da aldeia de Chazhashi e da
aldeia de Murkmeli. Complementarmente procedeu-se a mais 10 registos isolados, com maior detalhe e
precisão, para edifícios e estruturas singulares.
Assinala-se a oportunidade de participação de um estudante do MIAU como técnico na Missão, assim
como a colaboração profissional de uma recém-diplomada como Investigadora do próprio Projecto, o
que pressupõe um esforço de articulação entre a formação efectuada e a carreira científica profissional.
Com base na ação descrita, corrigiram-se e complementaram-se mais de 20 textos de caracterização e 5
interpretativos; geraram-se mais de 15 modelos digitais editáveis e 10 vídeos; formularam-se cerca de
50 desenhos técnicos de caracterização, desde a escala Urbana à do Detalhe construtivo; selecionaramse aproximadamente 1000 fotografias originais.
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Entretanto, procedeu-se à revisão e desenvolvimento das estruturas dos indicadores que servirão de
base à comunicação dos conteúdos mencionados:
- 3 Publicações internacionais, 1 App móvel, 1 Plataforma digital, 2 Conferências e Seminários.
No mesmo âmbito, a ESG organizou também o Seminário Internacional Património Mundial, Património
Vernáculo e Património de Terra (8 de Novembro, 2019). Para além das comunicações dos Parceiros do
Projeto 3DPast, o evento permitiu reunir o contributo estratégico de uma série de especialistas
internacionais e de assegurar a representação de várias instituições de referência, tais como: - a Direção
Geral do Património Cultural, a Unidade de Monitorização de Património Mundial do ICOMOS
Internacional, o ICOMOS-ISCEAH, o ICOMOS-Portugal, assim como de instituições universitários
nacionais e departamentos municipais relacionados com a protecção e gestão de activos patrimoniais.
Paralelamente os Docentes da Escola Superior Gallaecia continuaram a desenvolver as suas áreas de
interesse, com especial enfoque na Arquitectura Tradicional, Arquitectura Vernácula, Arquitectura de
Terra e Património Mundial, apresentando artigos e comunicações, nomeadamente em eventos
relacionados com o ICOMOS e respectivos comités.
MIAU + Apoio à Comunidade
O MIAU deu continuidade ao desenvolvimento de exercícios académicos com base nas solicitação de
entidades locais em resolver problemas de enquadramento concreto. Este foi o caso dos exercícios de
Projecto realizados para os contextos de Monção, Tomiño, Viana do Castelo, Guarda, Paredes de Coura
e Vila Nova de Cerveira.
Tal como no ano anterior, alguns docentes da Escola participaram na edição 2019 da INTABAU Summer
Scholl, este ano realizada na Cantábria.
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Modelo 3D Aerofotogramétrico, desenvolvido no âmbito da Unidade A42

Salienta-se também a organização, após 5 anos, da segunda edição em Portugal do VERNADOC
Documentation Camp, sob a égide do ICOMOS-CIAV. O Workshop internacional de documentação de
património vernáculo, foi organizado pela ESG com o apoio do Município de Paredes de Coura. Este
evento permitiu o Levantamento de uma Eira Comunitária (classificada como bem de interesse
municipal), com cerca de 12 edifícios vernáculos, que servirá de base para a sua futura preservação e
reabilitação. O evento foi articulado com algumas Unidades Curriculares do M.I.A.U. (A01 e A42) que
utilizaram a área levantada como objecto de análise e área de intervenção.
O evento contou com a participação de especialistas de 10 nacionalidades diferentes e teve como
resultado duas exposições e um seminário temático, assim como a preparação de uma futura
publicação.

MIAU + Comunicação Externa
Tal como nos anos anteriores, toda a divulgação externa relacionada com o MIAU é realizada através do
Gabinete de Comunicação da Escola Superior Gallaecia.
A divulgação realizada está associada a duas atividades fundamentais:
1- A disseminação das actividades I+D desenvolvidas pelos professores, com maior enfâse naquelas de
maior interesse para a capacitação científica das áreas disciplinares do curso e de maior contributo para
as suas Unidades Curriculares. Tal como mencionado no ponto anterior, muitas desta actividades
estiveram relacionadas com o desenvolvimento dos indicadores previstos no Projecto de Investigação
3DPAST;
2- A exposição de atividades complementares ao leccionamento da Unidades Curriculares, que
possibilitem uma participação pública e/ou configurem uma atividade de interesse cultural além dos
objectivos pedagógicos programados.
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Visita de Estudo a Leça da Palmeira, A07 + Workshop VERNADOC, 5 Maio 2019

No presente ano lectivo foram desenvolvidos em articulação com o MIAU, mais de 10 aulas abertas, 2
workshops, 5 visitas de estudo, 1 workshop, 1 seminário e 3 exposições relacionadas com resultados
académicos.

Identidade MIAU + Estratégia geral
O ano de 2018/2019 marca a redefinição da equipa da Direcção de Curso, tendo a vice-direcção
transitado para a Professora Doutora Ana Lima. Este facto deve-se sobretudo à sobreposição de cargos
internos por parte da antiga vice-directora Mónica Alcindor, actual Presidente do Conselho Científico, e
do seu maior envolvimento na orientação das Dissertações de Mestrado, o que começava a condicionar
a sua disponibilidade. Desta forma, consideramos que se mantem uma maior autonomia pedagógica,
permitindo assegurar a imparcialidade de procedimentos e respectiva neutralidade de aferição por
parte do órgão citado.
A direcção do MIAU reconhece que um dos seus componentes diferenciadores assenta num projeto
pedagógico de carácter transnacional, defendendo uma cooperação multicultural em que a Arquitectura
e o Urbanismo se assume como componente formativo agregador na qualidade e identidade do espaço
geográfico Europeu.
Um dos aspectos mais positivos do Plano de Estudos implementado prende-se com o carácter temático
dos Semestres, o que permite um desenvolvimento mais descriminado dos objectivos programados,
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transversalmente relacionados através da Unidade de Projecto (do respectivo semestre) entendida
como a sua síntese operativa.
A estas características, praticamente estruturais, soma-se um projecto pedagógico onde prevalece a
sensibilidade de escala, da contextualização, da valorização de identidade territorial e vocação
ecológica… estimulando um forte sentido crítico para a produção arquitectónica recente, com
permanente necessidade de actualizar o seu quadro de referências técnico-conceptuais.
Os factores mais negativos identificados repetem-se do ano transacto, estando relacionados com a
interpretação oposta dos factores diferenciadores identificados: - a menor dinâmica cultural da região e
a reduzida dimensão do corpo docente da Instituição, que contribuem para uma menor atractividade na
angariação de novos estudantes, nomeadamente dos mais jovens.
O presente relatório foi redigido segundo as regras anteriores ao Novo Acordo Ortográfico (2016)

………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

A Direção do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo,
24 de Setembro, 2019.

Gilberto Duarte Carlos,
Director

Ana Lima,
Vice-Directora
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