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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Agrárias E Veterinárias (UTAD)
A3. Ciclo de estudos:
Medicina Veterinária
A3. Study programme:
Veterinary Medicine
A4. Grau:
Mestre (MI)
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Diário da República, 2.ª série — N.º 122 — 26 de junho de 2012. Despacho n.º 8545/2012
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Veterinárias
A6. Main scientific area of the study programme:
Veterinary Sciences
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF):
640
A7.2. 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:
621
A7.3. 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:
421
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
330
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
Onze semestres
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
Eleven semesters
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
65
A11. Condições específicas de ingresso:
12º ano de escolaridade concluído, com aprovação nos exames nacionais de Biologia e Geologia (02) e Física e
Química (07) + Pré-requisitos: Grupo B (comunicação interpessoal). Não há preferência regional.
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Para o cálculo da nota de ingresso é contabilizada em 65% a média das classificações do ensino secundário e em 35%
a média das classificações das provas de ingresso anteriormente mencionadas.
A11. Specific entry requirements:
12th grade completed, with approval in national tests of Biology and Geology (02) and Physics and Chemistry (07) +
Prerequisites: Group B (interpersonal communication). There is no regional preference.
To calculate the entrance note is considered 65% of the average of high school ratings and 35% of the average ratings
of the aforementioned entrance tests.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos
alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se
aplicável)
A12.1. 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):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular
Mapa I A13.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A13.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 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 Optativos / Optional ECTS*

Ciência Animal
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Económicas e Sociais

CANIM
CAGR
CBIOL
CES

35.5
2.3
35.8
2

27
2
4
0
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Ciências Veterinárias
(5 Items)

CVET

196.5
272.1

53
86

A14. Plano de estudos
Mapa II - - 1º ano/ 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year/ 1 st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Bioestatística e Informática
Médica
Biofísica Veterinária
Bioquímica Estrutural
Citomorfofisiologia e
Histologia Veterinária Geral
Embriologia e Anatomia I
Etologia, Bem -estar e
Protecção Animal
Introdução à Medicina
Veterinária
(7 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

CVET

S

121.5

T: 30, PL: 30, OT: 5,5

4.5

0

CBIOL
CBIOL

S
S

108
135

T: 15, TP: 30, OT: 2
T: 30, PL: 30,OT: 10

4
5

0
0

CVET

S

135

T: 30, PL: 45,OT: 5

5

0

CANIM

S

148.5

T: 30, PL: 45,OT: 30

5.5

0

CANIM/CBIO

S

108

T: 30, PL: 15, OT: 5

4

0

CVET

S

54

TP: 28

2

0

Mapa II - - 1º ano/ 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year/ 2 nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Agricultura Geral, Ecologia e
Gestão Ambiental
Anatomia II
Bioquímica do Metabolismo
Exognosia
Genética Clássica,
Quantitativa e das
Populações
Histologia Veterinária
Especial
Introdução à Investigação
Científica
(7 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

CAGR/CBIO

S

121.5

CANIM
CBIOL
CANIM

S
S
S

135
135
108

T:30, PL:15,
TC:15,OT:10
T:30, PL:30,OT:30
T:30, PL:30,OT:10
T:15, PL:30, OT:10

4.5

0

5
5
4

0
0
0

CBIOL

S

121.5

T:30, PL:30,OT:10

4.5

0

CVET

S

135

T:30, PL:45,OT:10

5

0

CVET

S

54

TP:24, S:4, OT:2

2

0

Mapa II - - 2º ano/ 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 nd year/ 1 st semester

A14.5. Plano de estudos / 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)

Anatomia III
Fisiologia I
Genética Molecular e
Aplicada

CANIM
CBIOL

S
S

135
108

T:30, PL:30,OT:30
T:30, PL:30,OT:5

5
4

0
0

CBIOL

S

121.5

T:30, PL:30,OT:10

4.5

0

munologia

CVET

S

108

4

0

Patologia Geral I

CVET

S

108

4

0

T:15, TP:30, S:10,
OT:10
T:15, PL:30, S:4, OT:6
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CVET

S

121.5

T:28, PL:30,OT:10

4.5

0

Vários
Vários

S
S

54
54

TP:30
E:54

2
2

Optativa
0

Mapa II - - 2º ano/ 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/ 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 nd year/ 2 nd semester

A14.5. Plano de estudos / 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)

Epidemiologia
Fisiologia II
Zootecnia e Produção
Animal
Nutrição e Alimentação
Patologia Geral II
Tecnologia dos Produtos
Animais II
Opção 2
Estágio II
(8 Items)

CVET
CBIOL

S
S

108
121.5

T:14, PL:28, S:8
T:30, PL:30, OT:5

4
4.5

0
0

CANIM

S

121.5

T:30, PL:30, OT:5,5

4.5

0

CANIM
CVET

S
S

121.5
108

T:30, PL:30,OT:10
4.5
T:15, PL:30, S:4, OT:10 4

0
0

CVET

S

121.5

T:28, PL:30,OT:10

4.5

0

Vários
Vários

S
S

54
54

TP:30
E:54

2
2

Optativa
0

Mapa II - - 3º ano/ 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/ 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3 rd year/ 1 st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Anestesiologia
CVET
Farmacologia I e Farmácia CVET

S
S

108
121.5

Microbiologia Médica I

CVET

S

121.5

Parasitologia I
Reprodução Animal
Semiología Médica I
Opção 3
Estágio III
(8 Items)

CVET
CVET
CVET
Vários
Vários

S
S
S
S
S

121.5
108
121.5
54
54

T:24, PL:30, S:5, OT:5
T:26, TP:30, S:1, OT:8
T:30, TP:30, S:10,
OT:10
T:30, TP:30, S:8, OT:10
T:15, PL:30, OT:4
T: 30, TC: 30
TP:30
E: 54

ECTS

Observações /
Observations (5)

4
4.5

0
0

4.5

0

4.5
4
4.5
2
2

0
0
0
Opcional
0

Mapa II - - 3º ano/ 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/ 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3 rd year/ 2 nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

CVET

S

121.5

CVET

S

108

Microbiologia Médica II

CVET

S

121.5

Parasitologia II

CVET

S

121.5

Semiologia Cirúrgica
Semiologia Médica II

CVET
CVET

S
S

108
121.5

Anatomia Patológica I e
Medicina Veterinária Forense
Farmacologia II e Terapeûtica

Horas Contacto /
Contact Hours (4)
T:30, TP:30, S:10,
OT:10
T:14, PL:30, S:1, OT:6
T:30, TP:30, S:10,
OT:10
T:30, TP:30, S:8,
OT:10
T:24, PL:30, S:5, OT:5
T: 30, TC: 30

ECTS

Observações /
Observations (5)

4.5

0

4

0

4.5

0

4.5

0

4
4.5

0
0
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Opção 4
Estágio IV
(8 Items)

Vários
Vários

S
S

54
54

TP:30
E: 54

2
2

Opcional
0

Mapa II - - 4º ano/ 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano/ 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th year/ 1 st semestre

A14.5. Plano de estudos / 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)

Anatomia Patológica II

CVET

S

121.5

T:30, TP:30, S:10,
OT:10

4.5

0

CVET

S

121.5

T:26, PL:35, OT:6

4.5

0

CVET
CVET
CVET

S
S
S

108
121.5
108

T:30, PL:30, S:6, OT:10 4
T:30, PL:30, S:8, OT:10 4.5
T:15, PL:30, OT:5
4

0
0
0

CVET

S

121.5

T:30, PL:30, OT:10

4.5

0

Vários
Vários

S
S

54
54

TP:30
E:54

2
2

Opcional
0

Cirurgia de Animais de
Companhia I
Doenças Infecciosas I
Doenças Parasitárias I
Imagiologia
Medicina Interna de
Animais de Companhia I
Opção 5
Estágio V
(8 Items)

Mapa II - - 4º ano/ 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
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<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano/ 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th year/ 2 nd semester

A14.5. Plano de estudos / 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)

Cirurgia de Animais de
Companhia II

CVET

S

121.5

T:24, PL:24, OT:6

4.5

0

Doenças Infecciosas II

CVET

S

121.5

Doenças Parasitárias II
Medicina da Reprodução I
Medicina e Cirurgia de
Ruminantes
Medicina Interna de
Animais de Companhia II
Opção 6
Estágio VI
(8 Items)

CVET
CVET

S
S

108
121.5

T:30, PL:30, S:10,
4.5
OT:14
T:28, PL:28, S.8, OT:10 4
T:30, PL:30, OT:4
4.5

CVET

S

108

T:15, PL:30, OT:15

4

0

CVET

S

121.5

T:30, PL:30, OT:10

4.5

0

Vários
Vários

S
S

54
54

TP:30
E:54

2
2

Opcional
0

0
0
0

Mapa II - - 5º ano/ 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano/ 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5 th year/ 1 st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Higiene e Medicina Veterinária
Preventiva
Inspecção Higío -Sanitária I
Introdução às Especialidades em
Animais de Companhia I
Medicina da Reprodução II
Medicina de Aves, Leporídeos e
Suínos

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

CVET

S

108

CVET

S

135

T:14, PL:12, TC:16,
S:8
T:28, PL:60, OT:2

CVET

S

135

CVET

S

CVET

S

Observações /
ECTS Observations
(5)
4

0

5

0

T:30, PL:30, OT:5

5

0

108

T:30, PL:30; OT:4

4

0

135

T:30, PL:30, OT:20

5

0
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CANIM
Vários

S
S

135
54

T:30, PL:30, S:5, OT:7 5
TP:30
2

0
Opcional

Mapa II - - 5º ano/ 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano/ 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5 th year/ 2 nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

CES

S

54

TP:30, OT:5

2

0

CVET

S

135

T:28, PL:60, OT:2

5

0

CVET

S

135

T:30, PL:30, OT:5

5

0

CVET

S

54

T:22, S:6, OT:4

2

0

Medicina e Cirurgia de Equinos

CVET

S

135

5

0

Saúde Pública

CVET

S

135

5

0

Toxicologia

CVET

S

108

4

0

Opção 8
(8 Items)

Vários

S

54

2

Opcional

Unidades Curriculares /
Curricular Units
Economia, Gestão e Marketing
em Saúde Animal
Inspecção Hígio -Sanitária II
Introdução às Especialidades em
Animais de Companhia II
Legislação e Regulamentação
Veterinária

T.30, PL:30, S:5,
OT:10
T:30, TP:30, OT:10
T:14, PL:30, S:10,
OT:14
TP:30

Mapa II - - 6º ano/ 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
A14.1. Study programme:
Veterinary Medicine
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
6º ano/ 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
6 th year/ 1 st semester

A14.5. Plano de estudos / 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)

Dissertação de Mestrado
(1 Item)

Vários

S

810

E: 405

30

0

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
A15.1. If other, specify:
<no answer>
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m)
ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Cristina Maria Teixeira Saraiva; Maria da Conceição Medeiros de Castro Fontes

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolos1.pdf
Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.
A17.2._Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio 2013_2014_-1.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.
Na UC Dissertação o orientador é nomeado de entre o corpo docente doutorado na área do tema da dissertação e
sempre que exista mais do que um orientador este deve ter reconhecido mérito científico ou profissional, garantindo
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que o nível de exigência seja mantido e que haja um acompanhamento adequado.
A Direção do MIMV reúne com os estudantes para prestar esclarecimentos sobre os prazos e os procedimentos
relativos à elaboração do plano de trabalhos e aos requisitos a que devem obedecer os orientadores.
Quando há interesse em saídas para o estrangeiro, são contactados os interlocutores GRIM que acompanham o
processo, nomeadamente no âmbito do programa de Mobilidade Erasmus +.
A UTAD possui docentes, pessoal não docente, bem como laboratórios, explorações pecuárias e o Hospital Veterinário
(HV-UTAD), que também constituem importantes recursos de suporte para os estudantes durante os seus períodos de
estágio e elaboração da dissertação.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
In the CU of Dissertation the advisor is appointed among the teachers with PhD in the subject area and when there is
more than one advisor, this must have recognized scientific or professional merit, ensuring that the level of demand is
maintained and there is an appropriate monitoring.
The Direction of IMVM meets with students to provide information on the deadlines and procedures for drawing up the
work plan and inform about the requirements that advisors must fulfill.
When the students are interested in going abroad, the GRIM departmental coordinators will help students with the
application submission process, particularly under the Mobility program Erasmus +.
Utad has academic and non-academic staff as well as laboratories, farms and a Veterinary Hospital (VH-UTAD) that also
constitute important support resources for students during their periods of training and preparation of the dissertation.

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
A17.4.1._Normas para avaliação e seleção de orientadores de estágios.pdf
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training
study programmes)
Nome / Instituição ou estabelecimento a
Name que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / No
of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento nº 31 de 2012. Diário da República, 2.ª série — N.º 18 — 25 de janeiro de 2012.pdf
A20. Observações:
Mapa I - Dos 86 ECTS optativos, o estudante terá de realizar 16.
Para além dos protocolos acima apresentados, existem outras entidades públicas e privadas que cooperam com a
UTAD desde há vários anos, recebendo os estudantes do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV),
prevendo-se em breve a oficialização destes protocolos, em colaboração com o GAIVA (Gabinete de Apoio à Inserção
na Vida Ativa).
A20. Observations:
Map I - From the 86 optional ECTS, the student will have to make 16.
In addition to the protocols above listed, there are other public and private entities that have cooperated with the UTAD
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for several years, receiving students from the MIMV; soon, these protocols will be officialized, in collaboration with the
GAIVA (Support Office Integration in Working Life).

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV) tem como objetivos gerais fornecer uma formação adequada na
área das ciências veterinárias, que permita aos estudantes adquirir o conhecimento e habilitações profissionais
necessários para garantir a saúde e bem-estar dos animais, a salvaguarda da saúde pública, com particular relevo no
controlo de zoonoses e ainda a garantia da qualidade e segurança dos alimentos de origem animal.
O mestre em Medicina Veterinária deve integrar e aplicar os conhecimentos técnicos e científicos na resolução de
problemas no âmbito das ciências veterinárias, revelar capacidade de comunicar de forma objetiva e estruturada com
os diferentes tipos de atores (proprietários, produtores, técnicos superiores, cientistas, público e consumidores em
geral). Deve ainda revelar elevada capacidade de análise e intervenção sobre questões práticas em contexto
profissional, sendo capaz de realizar trabalho autónomo e de promover a sua aprendizagem ao longo da vida.
1.1. Study programme's generic objectives.
The general objectives of the Integrated Master of Veterinary Medicine (MIMV) is to provide proper training in veterinary
sciences, enabling students to acquire the knowledge and professional skills needed to ensure the health and welfare
of animals, the protection of public health with particular emphasis on the control of zoonoses and to ensure the
quality and safety of food of animal origin.
A master in Veterinary Medicine must know how to integrate and apply technical and scientific knowledge in solving
problems within veterinary sciences, reveal ability to communicate in an objective, structured and clear way with
different types of actors (owners, producers, senior technicians, scientists, public and consumers in general) issues
that could be considered relatively complex. They should reveal high capacity for analysis and intervention on
practical issues in a professional context, being able to perform independent work and promote their lifelong learning.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, adiante designada abreviadamente UTAD, é uma instituição de alto
nível, orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber, da ciência e da tecnologia através da
articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental, tendo como objetivo ser uma
referência reconhecida, nacional e internacionalmente, produzindo diplomados de excelência.
Pela sua natureza, a Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV) tem como missão fundamental valorizar a
atividade dos seus docentes, investigadores e do pessoal não docente, estimular a formação inteletual e profissional
dos seus estudantes e criar, valorizar e difundir conhecimento e tecnologia na área das ciências agrárias e
veterinárias, tendo como princípio a promoção humana e a qualificação das populações que serve.
No quadro da missão e estratégia da UTAD e da ECAV, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária é um instrumento
de formação que se enquadra nos objetivos gerais da instituição e, particularmente na vertente das ciências
veterinárias, que se configura como um dos setores estratégicos da UTAD, pela solidez do corpo docente, experiência
na formação de médicos veterinários com elevada taxa de empregabilidade (100%) e na investigação na área das
ciências veterinárias.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The University of Trás-os-Montes e Alto Douro, hereinafter abbreviated as UTAD, is a highly recognised institution,
devoted to the creation, transmission and diffusion of culture, knowledge, science and technology, through the
articulation of study, teaching, research and experimental development aiming to be a national and international
reference, producing graduates of excellence.
By its nature the School of Agrarian and Veterinary Sciences (ECAV) primary mission is to enhance the activity of its
professors, researchers and non-teaching professionals, stimulate intellectual and professional training of their
students and create, enhance and spread knowledge and technology in the field of agricultural and veterinary
sciences, considering the purpose of human promotion and skills.
In the framework of the mission and strategy of UTAD and ECAV, the MIMV is an educational instrument that fits into
the overall goals of the institution, and particularly in the veterinary sciences component, which constitutes one of the
strategic sectors of UTAD, by the qualification of the teaching staff , experience in high education of veterinarians with
high employability (100%) and in research in veterinary sciences.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do curso estão na página web do curso no sítio da UTAD com acesso universal.
No início de cada ano letivo há uma sessão de apresentação do curso aos estudantes, onde são apresentados e
explicados os objetivos do mesmo. Para além disso a Comissão de Curso reúne-se regularmente, permitindo que os
representantes dos estudantes se mantenham informados e tenham a possibilidade de comunicar e discutir eventuais
problemas relacionados com o curso.
A maioria dos docentes atualmente envolvidos na docência do MIMV mantêm-se desde o início do curso, pelo que
estiveram envolvidos na conceção da unidade curricular que lecionam, bem como na adaptação do curso ao processo
de Bolonha, tendo assim existido várias oportunidades para trocar ideias quanto aos seus objetivos. Sempre que há
dúvidas acerca do enquadramento dos conteúdos das unidades curriculares nos objetivos do curso, a Direção do
Curso promove reuniões com os docentes responsáveis.
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1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The objectives of the MIMV are on course web page on the UTAD site with universal access.
At the beginning of the school year there is a presentation of the MIMV to the registered students where the objectives
are presented and explained. In addition, the Course Committee meets regularly, allowing the students representatives
to be kept informed and have the opportunity to communicate and discuss possible problems related to the course.
Most teachers currently involved in the MIMV are the same since the beginning of the course, so they were involved in
the conception of the curricular unit they teach and in the transition to Bologna Process thus several opportunities
existed to exchange ideas with the team about the course objectives. Whenever there are doubts about the articulation
of the contents and the course objectives the course direction promotes meetings with responsible teachers.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A Direção de Curso é o órgão de gestão do curso. A Comissão de Curso junta à direção 4 representantes dos
estudantes. O Diretor de Curso (DC) é escolhido de entre os membros eleitos para o Conselho Pedagógico (CP) da
unidade orgânica a que pertence o curso (ECAV). O DC após ser nomeado propõe os 4 vogais da direção,
desempenhando um deles o cargo de Vice-Diretor. A nomeação do DC é feita pelo Presidente da unidade orgânica.
A distribuição do serviço docente (DSD) é proposta pelo Diretor do Departamento âncora do curso (Departamento de
Ciências Veterinárias - DCV) após audição do Conselho de Departamento e do DC. A DSD tem que ser aprovada pelo
Conselho Científico (CC) da ECAV, apresentada ao Conselho Académico e homologada pelo Reitor.
A proposta de revisão curricular é feita pela Direção de Curso ao Presidente da ECAV ouvidos os pareceres dos CP e
CC e homologado pelo Reitor.
A Direção de Curso e o CP fazem uma reflexão sobre os conteúdos programáticos lecionados no curso.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
The Course Directive board manages the course. The Course Commission is composed by this board added with 4
students. The Course Director (CD) is chosen among the teachers in the Pedagogical Council (PC) of the organic unit
at which the course belongs (ECAV). After the nomination the CD proposes 4 teachers for the directive board, one of
them to become vice-director. The appointment of the CD is performed by the ECAV President.
The distribution of the teaching service (DTS) is proposed by the Director of the department (Department of Veterinary
Sciences - DVC) after hearing of the Department Council and the CD. The DTS must be approved by the Scientific
Council (SC), presented to the Academic Council and validated by the Rector.
The proposal of curricular revision is made by the CD to the ECAV President after report of the SC and PC and
approved by the Rector.
The direction of the Integrated Master and the PC periodically make a reflection on the curricular contents of the
course.
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam
o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
As tomadas de decisão relativas a modificações no curso são apresentadas pela Direção após auscultação dos
Conselhos de departamento envolvidos. O Diretor do Departamento tem assento na Assembleia de Escola; o Diretor
de Curso tem assento no Conselho Pedagógico da Escola, o que assegura a participação em vários níveis de decisão.
Os docentes participam no processo de decisão através da resposta a inquéritos sobre o funcionamento das unidades
curriculares de que são responsáveis.
A Participação dos estudantes é realizada através da sua inclusão na Comissão de Curso (4 estudantes) e através da
sua representação nos diferentes órgãos da ECAV (Conselho Pedagógico (4) e Assembleia de Escola (1)). A existência
de inquéritos anuais de avaliação das unidades curriculares (UC's) constitui um meio participação ativa de todos os
alunos com implicações ao nível da qualidade do processo ensino/aprendizagem (ainda que a prática tenha
demostrado uma baixa participação dos estudantes).
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.
All decisions related to changes in the master are presented by the Directive Board after hearing Department Councils
envolved. The Director of the Department participates on the School Assembly, the Course Director is member of
Pedagogic Council of the School, which ensures active participation in several levels of decision.
Teachers can participate in the decision-making process through the response to enquiries about the curricular units
that they are in charge.
Students participation is through inclusion of students in Course Commision (4 students) and through their
representation on several Councils of ECAV (Pedagogical Council (4) and School Assembly (1)). The existence of
annual evaluation enquiries of curricular units (CU's) is a mean of active participation of all students with implications
for the quality of the teaching/learning process (although the practice has demonstrated a low student participation).
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2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Com a alteração dos Estatutos da UTAD em 2008, a promoção e realização da avaliação do desempenho pedagógico
das Escolas estabelecem-se no âmbito das competências dos Conselhos Pedagógicos e do Conselho Académico da
UTAD. O Gabinete de Gestão da Qualidade da UTAD (GESQUA), é uma unidade de apoio às atividades académicas,
coordenado pela Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade, sendo através desta estrutura que, regularmente, são
proporcionados aos alunos, questionários no sistema de informação de apoio ao ensino (SIDE), sobre as unidades
curriculares e os docentes que as lecionam. Os resultados dessa avaliação são fornecidos às Escolas. Internamente,
esta ferramenta, entre outras, tais como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação
ao seu desempenho pedagógico.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
With the alteration of the UTAD’s Statutes in 2008, the promotion and implementation of the teaching performance
assessment was established within the competence of Schools’ Pedagogical Councils and UTAD’ Academic Council.
The UTAD’s Quality Management Office (GESQUA), is a unit of support for academic activities, coordinated by the
Dean for Quality Management, and is through this structure that regularly are provided to students, questionnaires in
the Information System Education Support (SIDE) on the courses and the Professors that teach it. The results of this
assessment are provided to the schools. Internally, this tool, among others such as the analysis of academic success,
is used for the school to evaluate teaching performance.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
O Conselho Pedagógico (CP) deve, de acordo com as suas competências, promover a realização de inquéritos
regulares ao desempenho pedagógico da Escola, a sua análise e divulgação e promover a realização da avaliação do
desempenho pedagógico dos docentes dos cursos oferecidos pela Escola, por estes e pelos estudantes. Por sua vez,
o Conselho Académico, deverá coordenar a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico das
Escolas e a sua análise e divulgação. O GESQUA, coordenado pela Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade, tendo nas
suas competências valorizar políticas de gestão da qualidade para o ensino e definir mecanismos de gestão da
qualidade de ensino centrados na eficácia da actividade pedagógica e do processo de ensino e aprendizagem,
desempenha as suas funções em colaboração e articulação com os Conselhos Pedagógicos. Assim, existe na
estrutura organizacional da Instituição, uma responsabilidade partilhada na implementação dos mecanismos de
garantia de qualidade.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The Pedagogical Council (PC) must, according to it’s competences, implement and analyse the regular School
teaching performance surveys, promoting the realization of the teachers’ performance assessment, who are teaching
the courses offered by the School, by both, teachers and students. The Academic Council coordinate the carrying out
of the regular teaching performance surveys of Schools and promote it’s analysis and dissemination. The GESQUA,
coordinated by the Dean for Quality Management have competences in defining the quality management policies for
teaching and define mechanisms for education quality management focused on the effectiveness of pedagogical
activity and the process of teaching and learning. GESQUA perform its duties in collaboration and coordination with
the Pedagogical Councils. Thus, there is an institutional organization structure, that shared responsibility in the
implementation of quality assurance mechanisms.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
A Estratégia para Avaliação da Qualidade do Ensino na UTAD, foi proposta em Maio de 2011, pela Pró-Reitoria para a
Avaliação e Qualidade, aos Presidentes dos Conselhos Pedagógicos que manifestaram concordância à sua
implementação. Os procedimentos inerentes foram postos em prática no ano letivo 2011-2012. Foram definidos
parâmetros de avaliação intercalares que se concretizam numa avaliação piramidal que assenta em quatro níveis de
avaliação, a realizar periodicamente, iniciando-se com a elaboração do relatório de avaliação da unidade curricular,
pelo responsável pela lecionação da unidade curricular, sendo a ferramenta base da elaboração do relatório de
avaliação do ciclo de estudos da responsabilidade do diretor do ciclo de estudos. Uma outra ferramenta crucial para
esta avaliação, são os questionários de avaliação pedagógica, totalmente reformulados, no âmbito desta estratégia,
com o intuito de os atualizar e adaptar aos princípios de Bolonha.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
The Strategy for Assessing the Quality of Education in UTAD, was proposed in May 2011 by the Dean for Assessment
and Quality, the Presidents of the Pedagogical Councils have expressed their agreement to its implementation. The
procedures involved have been implemented since 2011-2012 school year. Internal assessment parameters were
defined a pyramidal assessment based on four levels of evaluation, to be held periodically, starting with the
preparation of the course (CU) evaluation report by the person responsible for CU teaching. This is the basic tool for
the study cycle assessment report, responsibility of the course director. Another crucial tool for this assessment is the
evaluation teaching survey, completely reworked, under this strategy, with the aim of updat and adapting to the
Bologna principles.
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/gesqua/Documentos/Documents/Estrategia_qualidade_ensino.pdf
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria.
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No âmbito da estratégia a implementar no atual ano letivo, as novas metodologias incluem um plano de atuação já́
aprovado pelos Presidentes dos Conselhos Pedagógicos (PCP). Consiste na identificação das unidades curriculares
(UC's) com resultados não satisfatórios, o que já́ era feito anteriormente mas que atualmente remete para
procedimentos formalizados comuns a todas as Escolas. O processo é desencadeado pelo PCP, que irá solicitar às
direções de curso (DC) que reúnam com os docentes das UC's, para que seja elaborado um relatório com uma
proposta, no sentido de superar não conformidades. A DC deverá validá-lo e apresentá-lo ao PCP que o irá aprovar.
Caso não mereça aprovação, será́ remetido novamente ao docente, via DC. Após aprovação, o docente fica obrigado
ao seu cumprimento, sendo posteriormente verificado, o resultado das melhorias implementadas. A documentação
inerente a este processo, fará parte do Dossier da UC, alocado nas estruturas de apoio às escolas.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
Under the strategy to be implemented in the current school year , new methodologies include an action plan , already
approved by the Presidents of the Pedagogical Councils (PCP) . It consists in identifying the curricular units (CU's)
with unsatisfactory results , which was already done before but actually refers to formalized procedures, common to all
schools. The process is initiated by the PCP, who will ask the Course Directions (DC) to meet with the teachers of the
CU's, so that a report shall be prepared with a proposal to overcome noncompliance. The DC should validate it and
submit it to the PCP for approval . If unapproved, will be sent back to the teacher, for correction via DC. After approval ,
the teacher is obliged to comply with it beeing subsequently verified, the result of the improvements implemented . The
documentation resulting from this process will be part of the Dossier of UC, allocated in the structure that support
schools.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Foi implementado, desde 2007, um sistema interno de avaliação anual que tem permitido implementar medidas que
permitem uma perceção da qualidade do ensino. Este sistema sofreu alterações à sua metodologia para adequação à
nova “Estratégia para a Avaliação da Qualidade do Ensino”, cuja implementação foi iniciada em 2011-2012, como foi já́
referido.
A auscultação dos diplomados entre 1998 e 2007, através de questionários, tem permitido obter um feedback
relativamente ao grau de satisfação com o curso que concluíram e, deste modo, ajustar os conteúdos programáticos e
os planos curriculares às necessidades e expectativas dos futuros alunos.
A elaboração de relatórios anuais sobre taxas de sucesso escolar, com a identificação de não conformidades nas
unidades curriculares têm, também, permitido complementar os processos de auto-avaliação interna e, desta forma,
implementar medidas que permitem uma oferta de ensino com qualidade, também alteradas, pela nova metodologia.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
It has been implemented since 2007, an internal annual assessment system that has allowed the implementation of
measures that allow a perception of quality of education . This system has suffered changes to its methodologies to
adapt to the new " Strategy for Assessing the Quality of Education ", whose implementation started in 2011-2012 , as
already mentioned.
Auscultation of graduates between 1998 and 2007, through questionnaires, have helped to obtain feedback regarding
the degree of satisfaction with the course completed and thus adjust the syllabus and curriculum to the needs and
expectations of prospective students.
The preparation of annual reports on school success rates , with the identification of non-conformities in the
curriculum units are also allowed complementar information for internal self-assessment processes and thereby
implement measures that allow a supply in teaching quality also changed by the new methodology.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Sala de aulas - Anfiteatro
Laboratório Bioquímica
Laboratório Microbiologia
Laboratório Biologia Celular
Laboratório Anatomia
Laboratório Melhoramento Genético Animal
Laboratório Fisiologia Animal
Laboratório Histologia e Anatomia Patológica
Laboratório Parasitologia
Laboratório Nutrição Animal
Salas de microscopia

375
173
250
116
64
66
250
212
110
190
83
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Laboratório de Genética
Laboratório de Inseminação Artificial
Salas de aulas T e TP
Explorações animais - Aquacultura/piscicultura
Explorações animais - Aves
Explorações animais - Bovinos
Explorações animais - Coelhos
Explorações animais - Equinos
Explorações animais - Ovinos/Caprinos
Explorações animais - Pavilhão de Digestibilidade
Explorações animais - Suinicultura
Hospital Veterinário - Salas Cirúrgia
Hospital Veterinário - Consultórios
Hospital Veterinário - Imagiologia
Hospital Veterinário - Internamento
Hospital Veterinário - Laboratório de análises clínicas
Hospital Veterinário - Sala de necrópsias
Sala de Controlo Ambiental
Unidade de Estudo de Carcaças
Biblioteca (salas de leitura e exposição de documentos)
Hospital Veterinário - Fisioterapia e hidroterapia
Hospital Veterinário - Picadeiro
Instalações animais selvagens e exóticos (excluindo gaiola e túnel de voo)
Laboratório de tecnologia alimentar

180
125
1400
600
260
800
240
180
450
270
600
194
106
118
490
60
74
120
100
1750
20
225
88
65

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número / Number

Aparelhos de coloração e montagem de lâminas
Aparelho de fibra Labcamco (3 módulos)
Aparelho de gordura Soxlet
Equipamento de Odontologia, incluindo Rx
Aparelho de proteína Kjeldhal
Aparelhos de Rx e fluoroscópio, incluindo digitalizador
Bancadas de corte e inclusão
Bombas Infusoras
Câmara de fluxo laminar
Equipamento de câmara escura
Centrífugas (incluindo citocentrífuga)
Cromatógrafos (gasoso e HPLC)
Ecógrafo
Endoscópios
Espectrofotómetro
Forno de hibridização
Hotte
Incineradora
Lupas binoculares
Aparelhos de Anestesia (volátil)
Microscópio Cirúrgico
Microscópios ópticos, incluindo microscópios invertidos
Microscópios com câmara video e projeção digital
Micrótomos e crióstato
Muflas
Placas de aquecimento
Processador de tecidos
Projector multimédia
Quimógrafos
Sequenciador manual
Seringas perfusoras
Tanques de cromatografia
Termociclador

2
1
1
1
1
3
2
8
5
1
9
3
2
3
8
1
12
1
34
5
2
103
6
3
3
14
1
18
5
1
4
6
2
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Tinas de electroforese em acetato de celulose
Unidades de electroforese
Aparelho TAC
Oftalmoscópio
Eletromiografo
Autoclave
Monitores cardirrespiratórios
Medidor de pressões Doppler
Analizadores hematológicos, de coagulação e bioquímica
Balanças e básculas (várias capacidades)
Eletrocardiógrafo
Medidores de pH
Aparelhos de monitorização função cardiovascular e respiratória
Equipamentos de biotério (racks para gaiolas universais e ventilados e câmara de mudas)
Analisadores multiparamétricos portáteis
Sistema de reanimação
Berbequim / Serra pneumática (ortopedia)

2
3
1
1
1
4
4
1
4
24
1
9
4
4
2
1
2

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O GRIM-UTAD promove a cooperação com instituições do ensino superior que se afirmam a nível internacional pela
qualidade de ensino, permitindo aos estudantes candidatarem-se a universidades estrangeiras, assim como
estudantes estrangeiros virem frequentar UC's do MIMV.
O MIMV tem acordos bilaterais com universidades dos seguintes países: Alemanha (Hannover Foundation e Munchen),
Bélgica (Gent e Liége), Eslováquia (Kosice), Espanha (Castilla–La Mancha, Extremadura, Córdoba, Las Palmas de Gran
Canaria, Léon, Murcia, Santiago de Compostela, Zaragoza e Complutense de Madrid), Estónia (Univ. Life Sciences),
Holanda (Wageningen), Hungria (Szent István), Itália (Perugia, Teramo), Polónia (Wroclaw), República Checa (Brno) e
Roménia (Cluj Napoca e Ion Ionescu de la Brad).
Os docentes do MIMV têm parcerias com universidades estrangeiras, tais como Universidade de Córdoba, Lugo, Leon,
de las Palmas de Gran Canária, Complutense de Madrid, UA Barcelona, Nápoles, Messina e Hebraica de Jerusalém.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
The GRIM-UTAD promotes the cooperation with international education Institutions that claim for the quality of their
teaching, this allows exchange of veterinary students between UTAD and other universities.
MIMV has bilateral agreements with universities from the following countries: Germany, (Hannover Foundation and
Munchen), Belgium (Ghent and Liege), Slovakia (Kosice), Spain (Castilla-La Mancha, Extremadura, Cordoba, Las
Palmas de Gran Canaria, Leon, Murcia, Santiago de Compostela, Zaragoza and Complutense de Madrid), Estonia (Univ.
Life Sciences), Nederlands (Wageningen), Hungry (Szent István), Italy (Perugia, Teramo), Poland (Wroclaw), Czech
Republic (Brno) and Romania (Cluj Napoca and Ion Ionescu de la Brad).
Some teacher of IMVM collaborate with foreign universities such as the University of Córdoba, Lugo, Leon, de las
Palmas de Gran Canaria and Complutense of Madrid, UA Barcelona, Naples, Messina and Hebraica of Jerusalem.
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como práticas de
relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
A colaboração com outras instituições de ensino superior tem-se materializado na colaboração de
docentes/investigadores em encontros científicos (UP, UTL, ICBAS, UE, IPV, IPB, IPVC, EUVG) e na participação em
júris de mestrado e doutoramento entre instituições. É também privilegiada a parceria com instituições de ensino
superior e empresas no desenvolvimento de projetos de investigação, onde os estudantes vêm a participar.
O relacionamento do MIMV com o tecido empresarial e o setor público situa-se a vários níveis. Os alunos beneficiam
da colaboração com essas entidades em momentos de aprendizagem, existindo aulas práticas e/ou visitas de estudo a
entidades públicas e privadas e também ao nível da realização das dissertações de mestrado.
Procura-se integrar a experiência de médicos veterinários de várias áreas profissionais, convidando-os para palestras.
Estas pontes entre o ensino e a vida profissional são importantes no processo de transferência de conhecimento para
os estudantes.
3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as the
relation with private and public sector
Collaboration with other institutions of high education has been materialized mainly in collaboration throughout
professors/researchers of these institutions in scientific meetings (UP, UTL, ICBAS, UE, IPV, IPB, IPVC, EUVG,...) and
participation in master and doctoral juries between institutions. It is also favored partnerships with other high
education institutions and businesses in the development of research projects, where students come to participate.
The relationship of the MIMV with the business network and the public sector is made at several levels. Students use
these entities in practical classes and/or study visits to private and public entities, and also at the level of preparation
of the Masters dissertations.
Whenever possible we seek to integrate the veterinarians with experience in different professional areas, inviting them
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to seminars. These bridges between education and business world are undoubtedly important in the process of
knowledge transfer to students.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A colaboração entre o MIMV e outros ciclos de estudos situa-se a vários níveis. Considerando a multidisciplinaridade
deste curso, há colaboração na lecionação de outros cursos da ECAV (1º e 2º ciclo de Engenharia Zootécnica, 2º ciclo
em Segurança Alimentar e 3º ciclo em Ciências Veterinárias) e da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA) (2º
ciclo de Biologia Clínica e Laboratorial, Biotecnologia e Qualidade Alimentar, Biotecnologia para as Ciências da Saúde,
1º e 2º ciclo de Bioquímica, 1º ciclo de Ciência Alimentar, Engenharia Biomédica e Química Medicinal). Alguns cursos
de 1º e 2º ciclo da ECAV dão a possibilidade ao estudante de escolher UC's do universo da UTAD, o que se tem
traduzido na inscrição de alguns desses alunos em algumas UC's de opção do MIMV.
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The collaboration between the MIMV and other study programmes is situated at various levels. Considering the
multidisciplinary of IMVM, there is collaboration with other courses from ECAV (1st and 2nd cycle of Animal Science,
2nd cycle of Food Safety and 3rd cycle of Veterinary Sciences) and School of Life Sciences and Environment (ECVA)
(2nd cycle of Laboratorial Clinic Biology, Biothecnology and Food Quality, Biothecnology for Health Sciences, 1st and
2nd cycle of Biochemestry, 1st cycle of Food Science, Biomedical Engineering and Medicinal Chemistry). Some
courses of 1st and 2nd cycles of ECAV allow the student the possibility of choosing curricular units from the UTAD’s
offer, which has resulted in the inclusion of some of these students at some optional curricular units of MIMV.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Alexandra Sofia Miguens Fidalgo Esteves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Sofia Miguens Fidalgo Esteves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Cláudia Correia Coelho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cláudia Correia Coelho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Cristina Silvestre Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Silvestre Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Luísa Guimarães Dias Lourenço
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Guimarães Dias Lourenço
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Margarida de Oliveira M. Guerreiro Calado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Margarida de Oliveira M. Guerreiro Calado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Patrícia Antunes Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Patrícia Antunes Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Anabela Gouveia Antunes Alves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Anabela Gouveia Antunes Alves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ângela Maria Ferreira Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ângela Maria Ferreira Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António José Duque Pirra
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Duque Pirra
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - António Mário Domingues Silvestre
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Mário Domingues Silvestre
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Artur Severo Proença Varejão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Severo Proença Varejão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Aura Antunes Colaço
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Aura Antunes Colaço
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Bruno Jorge Antunes Colaço
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Bruno Jorge Antunes Colaço
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Alberto Antunes Viegas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Antunes Viegas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Alberto e Silva Venâncio
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto e Silva Venâncio
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Augusto Barbosa de Barros e Castro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Augusto Barbosa de Barros e Castro
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Jorge Fonseca da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Jorge Fonseca da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências Humanas e Sociais
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cristina Maria Teixeira Saraiva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Maria Teixeira Saraiva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Dario Loureiro dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Dario Loureiro dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernanda Aurora Gomes de Seixas Travassos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernanda Aurora Gomes de Seixas Travassos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Filipe da Costa Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipe da Costa Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Francisco Geraldes Neto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Geraldes Neto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Gilberto Paulo Peixoto Igrejas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gilberto Paulo Peixoto Igrejas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Henrique Manuel da Fonseca Trindade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique Manuel da Fonseca Trindade
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isabel Cristina Ribeiro Pires
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ribeiro Pires
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Alexandre Ferreira Abel dos Santos Cabral
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Alexandre Ferreira Abel dos Santos Cabral
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de CIências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Carlos Caetano Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Caetano Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge António Colaço
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge António Colaço
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José António de Oliveira e Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António de Oliveira e Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Carlos Marques de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Marques de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Eduardo Lima Brito
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Eduardo Lima Brito
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Eduardo Teixeira Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Eduardo Teixeira Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jóse Júlio Gonçalves Barros Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jóse Júlio Gonçalves Barros Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Luís Teixeira de Abreu de Medeiros Mourão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Teixeira de Abreu de Medeiros Mourão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Manuel de Melo Henriques Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel de Melo Henriques Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Justina Maria Prada Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Justina Maria Prada Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Luís Miguel Joaquim Marques Antunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Joaquim Marques Antunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Miguel Martins Lucas Cardoso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Martins Lucas Cardoso
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Miguel Mendes Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Mendes Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Miguel Viana Maltez da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Luís Miguel Viana Maltez da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria da Conceição Medeiros de Castro Fontes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Medeiros de Castro Fontes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria das Neves Mitelo M. de Paiva Cardoso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria das Neves Mitelo M. de Paiva Cardoso
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria de Lurdes Ribeiro Pinto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria do Rosário Alves Ferreira Anjos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Alves Ferreira Anjos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria dos Anjos Clemente Pires
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria dos Anjos Clemente Pires
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Isabel Ribeiro Dias
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Ribeiro Dias
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria João Magalhães Gaspar
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Magalhães Gaspar
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria João Miranda Pires
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Miranda Pires
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria José Marques Gomes Xavier Madureira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Marques Gomes Xavier Madureira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Manuela Outeiro Correia de Matos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuela Outeiro Correia de Matos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Manuela Vara de Campos Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuela Vara de Campos Rodrigues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Teresa Rangel Figueiredo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Rangel Figueiredo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mário Gabriel Santiago dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Gabriel Santiago dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mário Daniel Dinis Ginja
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Daniel Dinis Ginja
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mário Pedro Gonçalves Cotovio
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Pedro Gonçalves Cotovio
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Miguel António Machado Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel António Machado Rodrigues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nuno Francisco Fonte Santa Alegria
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Patrícia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paula Alexandra Martins Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Alexandra Martins Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paula Cristina Avelar Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Avelar Rodrigues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paula Filomena Martins Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Filomena Martins Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2c…

38/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo António Russo Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo António Russo Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo José de Azevedo Pinto Rema
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José de Azevedo Pinto Rema
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rita Maria Payan Martins Pinto Carreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Maria Payan Martins Pinto Carreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Sandra Maria Rosa Sacoto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Maria Rosa Sacoto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Severiano José Cruz da Rocha e Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Severiano José Cruz da Rocha e Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Virgínia Alice Cruz dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Virgínia Alice Cruz dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Vítor Manuel Carvalho Pinheiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Vítor Manuel Carvalho Pinheiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Amélia Maria Lopes Dias da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Amélia Maria Lopes Dias da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Celso Alexandre de Sá Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Celso Alexandre de Sá Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cláudia Sofia Gaspar Rocha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Sofia Gaspar Rocha
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Francisco José de Vasconcelos Leite Vieira e Brito
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco José de Vasconcelos Leite Vieira e Brito
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Helder Pereira dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helder Pereira dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isaura Alberta Oliveira de Castro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isaura Alberta Oliveira de Castro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joana Moreira Valente
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Moreira Valente
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Monitor ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Pedro De Almeida Carneiro Silva Machado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro De Almeida Carneiro Silva Machado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Monitor ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Avelino da Silva Coutinho Patarata
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Avelino da Silva Coutinho Patarata
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Emanuel Dias Barbosa de Frada
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Emanuel Dias Barbosa de Frada
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Madalena Vieira Pinto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Madalena Vieira Pinto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Sofia Rodrigues Alves Pimenta
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Sofia Rodrigues Alves Pimenta
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Miguel Nuno Pinheiro Quaresma
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Nuno Pinheiro Quaresma
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Monitor ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Roberto Filipe Joaquim Sargo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Roberto Filipe Joaquim Sargo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Samuel da Costa Miguéis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Samuel da Costa Miguéis
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2c…

45/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Teresa de Jesus Cordeiro Valente Santos Sargo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa de Jesus Cordeiro Valente Santos Sargo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Monitor ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Lisete Maria Tábuas Vieira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lisete Maria Tábuas Vieira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Monitor ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isabel O´Neill de Mascarenhas Gaivão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel O´Neill de Mascarenhas Gaivão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Raquel Maria Garcia dos Santos Chaves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Raquel Maria Garcia dos Santos Chaves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escolas de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Estela Maria Bastos Martins de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Estela Maria Bastos Martins de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Francisco Ângelo Nunes Fernandes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Ângelo Nunes Fernandes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Monitor ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Jacinta Escrivães Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Jacinta Escrivães Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
55
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff
Nome / Name
Adelina Maria Gaspar Gama
Quaresma
Alexandra Sofia Miguens Fidalgo
Esteves
Ana Celeste Andrade Martins de
Carvalho Bessa
Ana Cláudia Correia Coelho
Ana Cristina Silvestre Ferreira
Ana Luísa Guimarães Dias
Lourenço
Ana Margarida de Oliveira M.
Guerreiro Calado
Ana Patrícia Antunes Lopes
Anabela Gouveia Antunes Alves
Ângela Maria Ferreira Martins
António José Duque Pirra
António Mário Domingues
Silvestre
Artur Severo Proença Varejão
Aura Antunes Colaço
Bruno Jorge Antunes Colaço
Carlos Alberto Antunes Viegas
Carlos Alberto e Silva Venâncio
Carlos Augusto Barbosa de
Barros e Castro
Carlos Jorge Fonseca da Costa
Cristina Maria Teixeira Saraiva
Dario Loureiro dos Santos
Felisbina Luísa Pereira Guedes
Queiroga
Fernanda Aurora Gomes de
Seixas Travassos
Filipe da Costa Silva
Francisco Geraldes Neto
Gilberto Paulo Peixoto Igrejas
Henrique Manuel da Fonseca
Trindade

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Agrárias – Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

Ciências Veterinárias
Ciências Veterinárias

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal e Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Biológicas

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor

Ciências Veterinárias / Veterinary Sciences
Ciências Veterinárias/Veterinary Scienses
Ciência Animal- Melhoramento animal
Área científica de Ciências Agrárias /tratamento de
efluentes

100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Ciências Veterinárias
Ciências Veterinárias
Ciências Veterinárias
Ciências Veterinárias
Ciências Veterinárias

100
100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciências Agrárias

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor

Economia Agrária
Ciências Veterinárias/ Veterinary Sciences
Biologia Celular e Molecular

100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor
Ciências Veterinárias
Licenciado Medicina Veterinária
Doutor
Genética e Biotecnologia

100
60
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

100

Ficha submetida

Doutor

Engenharia Agrícola
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Isabel Cristina Ribeiro Pires
João Alexandre Ferreira Abel dos
Santos Cabral
João Carlos Caetano Simões
Jorge António Colaço
José António de Oliveira e Silva
José Carlos Marques de Almeida
José Eduardo Lima Brito
José Eduardo Teixeira Pereira
Jóse Júlio Gonçalves Barros
Martins
José Luís Teixeira de Abreu de
Medeiros Mourão
José Manuel de Melo Henriques
Almeida
Justina Maria Prada Oliveira
Luís Miguel Joaquim Marques
Antunes
Luís Miguel Martins Lucas
Cardoso
Luís Miguel Mendes Ferreira
Luís Miguel Viana Maltez da
Costa
Maria da Conceição Medeiros de
Castro Fontes
Maria das Neves Mitelo M. de
Paiva Cardoso
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto
Maria do Rosário Alves Ferreira
Anjos
Maria dos Anjos Clemente Pires
Maria Isabel Ribeiro Dias

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Biologia (Especialidade em Ecologia)

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Ciências Veterinárias
Ciências Veterinárias / Medicina Veterinária
Ciências Agrárias – Ciência Alimentar
Ciência Animal
Genética
Ciências Veterinárias/Veterinary Sciences

100
100
100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal - Fisiologia Animal

100

Ficha submetida

Doutor

Ciencia Animal

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Engenharia Biológica

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

Maria João Magalhães Gaspar

Doutor

100

Ficha submetida

Maria João Miranda Pires
Maria José Marques Gomes
Xavier Madureira
Maria Manuela Outeiro Correia
de Matos
Maria Manuela Vara de Campos
Rodrigues
Maria Teresa Rangel Figueiredo
Mário Gabriel Santiago dos
Santos
Mário Daniel Dinis Ginja
Mário Pedro Gonçalves Cotovio
Miguel António Machado
Rodrigues
Nuno Francisco Fonte Santa
Alegria
Patrícia Alexandra Curado
Quintas Dinis Poeta
Paula Alexandra Martins Oliveira
Paula Cristina Avelar Rodrigues
Paula Filomena Martins Lopes
Paulo António Russo Almeida
Paulo José de Azevedo Pinto
Rema
Rita Maria Payan Martins Pinto
Carreira
Sandra Maria Rosa Sacoto
Severiano José Cruz da Rocha e
Silva
Virgínia Alice Cruz dos Santos
Vítor Manuel Carvalho Pinheiro
Amélia Maria Lopes Dias da Silva
Celso Alexandre de Sá Santos
Cláudia Sofia Gaspar Rocha
Francisco José de Vasconcelos
Leite Vieira e Brito
Helder Pereira dos Santos

Doutor

Ciências Veterinárias
Ciências Veterinárias
Ciências Agrárias-Ciências Florestais/ Agricultural
Sciences- Forest Sciences
Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal

100

Ficha submetida

Doutor

Genética

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal - Zootecnia

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências do Ambiente

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

Ciências Veterinárias/Veterinary Science
Ciências Veterinárias

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

CIÊNCIAS VETERINÁRIAS

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Ciências Veterinárias
Ciências Veterinárias
Genética/Genetics
Ciência Animal

100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências Veterinárias

100

Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal

100

Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor
Mestre
Licenciado

Ciência Animal
Ciências Agrárias /Ciência Animal
Bioquímica / Biochemistry
Biotecnologia
Medicina Veterinária

100
100
100
100
55

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciência Animal

100

Ficha submetida

60

Ficha submetida

Licenciado Medicina Veterinária
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Isaura Alberta Oliveira de Castro
Joana Moreira Valente
João Pedro De Almeida Carneiro
Silva Machado
Luís Avelino da Silva Coutinho
Patarata
Maria Emanuel Dias Barbosa de
Frada
Maria Madalena Vieira Pinto
Maria Sofia Rodrigues Alves
Pimenta
Miguel Nuno Pinheiro Quaresma
Roberto Filipe Joaquim Sargo
Samuel da Costa Miguéis
Teresa de Jesus Cordeiro Valente
Santos Sargo
Lisete Maria Tábuas Vieira
Isabel O´Neill de Mascarenhas
Gaivão
Raquel Maria Garcia dos Santos
Chaves
Estela Maria Bastos Martins de
Almeida
Francisco Ângelo Nunes
Fernandes
Ana Jacinta Escrivães Ribeiro
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Doutor
Mestre

Genética
Medicina Veterinária

100
20

Ficha submetida
Ficha submetida

Licenciado Medicina Veterinária

20

Ficha submetida

Doutor

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

Licenciado Medicina Veterinária
Licenciado Medicina Veterinária
Mestre
Segurança Alimentar

20
55
55

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Licenciado Medicina Veterinária

20

Ficha submetida

Mestre

Medicina Veterinária

20

Ficha submetida

Doutor

Genética

100

Ficha submetida

Doutor

Genetics

100

Ficha submetida

Doutor

Genética

100

Ficha submetida

Mestre

Medicina Veterinária

20

Ficha submetida

Mestre

Medicina Veterinária

55
8560

Ficha submetida

Ciências Agrárias – Ciência Alimentar

Doutor

Medicina Veterinária/ Anestesia e Cirurgia de
Animais de Companhia
Ciências Veterinárias

Mestre

Medicina Veterinária / Veterinary Medicine

Mestre

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

ETI / FTE

Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers:

79

92,3

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.1.3.2. 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):

78

91,1

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff
Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
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):
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):

ETI
Percentagem*
/
/ Percentage*
FTE
72

84,1

3

3,5

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

ETI / Percentagem* /
FTE Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
79
Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
7
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

92,3
8,2

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
O Despacho nº 17616/2011 publicado em DR nº 250 de 30 dezembro, estabelece o Regulamento de Avaliação de
Desempenho dos docentes da UTAD, para dar cumprimento ao determinado no DL 205/2009. Este regulamento dá
indicações precisas sobre as formas de avaliação a que o corpo docente da UTAD é sujeito nas suas diferentes
competências atribuídas. Esta avaliação é da responsabilidade das unidades orgânicas e os seus resultados são
aferidos a cada triénio. Cada escola da UTAD deve ainda preparar o seu próprio regimento de avaliação de
desempenho, que ainda está para publicação. Paralelamente com este procedimento, o corpo docente é anualmente
avaliado pelo corpo discente deste ciclo de estudos, após preenchimento de inquéritos relativos à qualidade das UC's,
e desempenho pedagógico de todos os docentes envolvidos na lecionação das UC's. Estes inquéritos são elaborados
pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a alçada da Pró-Reitoria para a Avaliação e Qualidade. Os
resultados da avaliação são comunicados aos visados, por forma que possam auto-aferir o seu desempenho, e propor
à DC alterações à estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros fatores do sistema ensino-aprendizagem, que possam
melhorar a avaliação que deles foi feita. Para além deste sistema, só́ pelo facto dos docentes estarem integrados na
carreira académica universitária, pelo ECDU são obrigados a prestar provas públicas. Os órgãos dirigentes das
Unidades Orgânicas incentivam os docentes para a preparação e execução de projetos de investigação, fomentando a
investigação inovadora e sustentada bem como a difundir o conhecimento científico e tecnológico que adquirem,
mediante a publicação dos resultados das investigações em revistas de referência e na organização de atividades de
formação e de divulgação científica. Todos estes procedimentos validam e balizam as competências do corpo
docente, sendo garante da elevada qualidade científica e tecnológica, bem como da disponibilidade para a mudança,
se o resultado for com o objetivo de melhorar o desempenho.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Order No. 17616/2011 published in Official Gazette No. 250 of December 30, establishes the Rules for Performance
Evaluation of Academic Staff from UTAD, to comply with DL 205/2009. This regulation gives precise information about
the forms of assessment that the academic staff from UTAD is subjected in its different skills. This evaluation is the
responsibility of the organizational units and their outcomes are measured every three years. Each UTAD school must
also prepare its own bylaws performance evaluation, which is yet to be published. In parallel with this, the teacher of
MIMV are evaluated annually by the student body of this study cycle after filling out surveys on the quality of CU's ,
and teaching performance of all teachers involved. These surveys are prepared by the Office of Quality Management
(GESQUA), under the purview of the Dean for Assessment and Quality.The evaluation results are communicated to
those concerned so that they can self-assess their performance, and propose amendments to the DC about strategy,
content, goals, or other factors of the teaching-learning system, which can improve the assessment made of them. In
addition to this system, only because the teachers are integrated in the university academic career, the ECDU oblige to
provide public evidence. The officers of the Academic Units encourage teachers to prepare and execute research
projects, promoting innovative and sustainable research and to disseminate scientific and technological knowledge
gained, through the publication of research results in referred journals besides the organization of training and
scientific dissemination activities. All these procedures validate and delineate the responsibilities of the academic
staff, and ensures high scientific and technological quality, as well as openness to change, if the result is aiming to
improve performance.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
O MIMV tem um plano curricular interdisciplinar. As UC deste curso estão distribuídas por 5 departamentos da UTAD,
que atravessam 3 Escolas. Considerando que as tarefas administrativas acontecem na ECAV, e que a maioria das
aulas práticas laboratoriais, de trabalho de campo e de âmbito clínico e realização de trabalhos que suportam a
dissertação são realizados na ECAV, aponta-se para cerca de 38 funcionários, com dedicação exclusiva. No HV-UTAD
exercem atividade clínica mestres em medicina veterinária recém-licenciados que também apoiam nas aulas práticas
de animais de companhia (6), espécies pecuárias e desporto (3) e animais exóticos (2). O plano curricular do curso
permite uma escolha entre UC's optativas, contudo algumas destas nem sempre funcionaram. Nessa medida, a
quantificação do pessoal não docente que direta ou indiretamente apoia a lecionação do ciclo de estudos não pode
ser feita com rigor.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
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The MIMV has a interdisciplinary curriculum. The curricular units of this course are spread over 5 departments of
UTAD, crossing 3 Schools. Considering that administrative tasks are made in ECAV, and that most laboratory, fieldwork
and clinical classes and studies that support the thesis are performed in ECAV, was done an estimative of 38
employees, with exclusive dedication. In the HV-UTAD work masters in veterinary medicine that also give support to
the practical classes of pet animals (6), livestock and sports species (3) and exotic animals (2). The curricular plan of
the course allows a considerable freedom of choice of optional curricular units, however that did not always work.
Therefore, the quantification of non-teaching staff that directly or indirectly supports the teaching of the master cannot
be done accurately done.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Considerando os 38 funcionários referidos no ponto 4.2.1, 15 são assistentes técnicos, 13 assistentes operacionais, 2
coordenadores técnicos e 8 técnicos superiores.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
Considering the the 38 non academic staff presented in 4.2.1, 15 are technical assistants, 13 are operational
technicians, 2 technical coordinators and 8 senior technicians.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
De acordo com o sistema em vigor de avaliação do desempenho do pessoal não docente (SIADAP), no início de cada
ano são definidos objetivos estratégicos para a instituição e a partir daí determinados os objetivos operacionais que
devem ser alcançados pelos trabalhadores das diferentes unidades orgânicas. São também acordadas as
competências que os trabalhadores devem mostrar, tendo em conta os grupos profissionais a que pertencem.
Procura-se diligenciar no sentido de demonstrar que a avaliação é um processo dinâmico que deve ser cuidado dia
após dia, mantendo-se como uma estrutura flexível, através do contacto permanente entre avaliador e avaliado, no
qual se têm em consideração as pessoas, as equipas e a instituição, bem como a preocupação de dar a conhecer ao
avaliado como está a evoluir e se está no rumo certo para alcançar os resultados acordados, de forma a contribuir
efetivamente para a prossecução quer dos seus objetivos individuais, quer dos objetivos da UTAD no seu todo.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
According to the actual non-academic staff evaluation system (SIADAP), in the beginning of each year the strategical
obtectives and aims are defined for the institution and, from those, the operational objectives that must be achieved by
the staff in each organic unit are defined. The competences that the staff must have are also established, always taking
into account the professional group to where they belong. The evaluation process is presented as a dynamic process
that needs to be looked at day after day, with a flexible structure, through a permanent contact between the evaluator
and evaluated, taking into attention the persons, the teams and the institution, with the preoccupation of informing the
evaluated how is he/she progressing and if he/she is following the right path in order to achieve the expected results,
and his/her individual aims and therefore the University’s objectives also.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
O pessoal não docente participa em cursos de formação que podem ocorrer em regime pós-laboral, ou laboral, desde
que autorizados pela Direção do departamento ou pelas estruturas especializadas a que pertencem.
O Gabinete de Formação da UTAD promove todos os anos formações avançada ou contínua nomeadamente sobre
higiene e segurança no trabalho, gestão de resíduos laboratoriais, plataformas informáticas, entre outros, destinadas a
melhorar a qualificação dos seus profissionais.
O pessoal não docente tem também assistido a seminários e ações de formação no âmbito de: biossegurança em
laboratórios, hospitais veterinários, explorações pecuárias, salas de necropsia; produção animal; doenças parasitárias
e infeciosas; análises laboratoriais; técnica de necropsia; cuidados médicos veterinários; diálise peritoneal, rações
fisiológicas, maneio de aves ornamentais, entre outros. Estas atividades têm sido organizadas pela AEMV, HV-UTAD,
DCV, MIMV, núcleo de biossegurança, ECAV e outros.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The non-academic staff participate in training courses that may occur after work, or in labor regime, if authorized by
the Director of the department or by the specialized structures to which they belong.
UTAD through the Formation Cabinet promotes every year advanced or continuous formations about Hygiene and
safety, laboratory waste management, computer platforms, among others, destined to improve the staffs’ qualification,
including the non-academic staff.
The non-academic staff have attended seminars and trainings under: biosafety in laboratories, veterinary hospitals,
farms, autopsy rooms; Livestock; parasitic and infectious diseases; laboratory tests; necropsy technique; veterinary
medical care; peritoneal dialysis, physiological food, management of ornamental birds, among others. These activities
have been organized by AEMV, HV-UTAD, DCV, MIMV, biosecurity/biosafety nucleus, ECAV and others.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade
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5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male
Feminino / Female

30.6
69.4

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years
20-23 anos / 20-23 years
24-27 anos / 24-27 years
28 e mais anos / 28 years and more

23.1
53.9
14.6
8.5

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
5.1.2. 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
2º ano curricular
3º ano curricular
4º ano curricular
5º ano curricular
6º ano curricular

129
93
73
81
74
79
529

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
N.º de vagas / No. of vacancies
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates
N.º colocados / No. enrolled students
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark
Nota média de entrada / Average entrance mark

2012/13

2013/14

2014/15

80
153
81
24
163
167

80
151
80
56
156
162

82
150
82
49
157
163

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)
5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de
informação por ramos)
Os estudantes do MIMV entram pelo regime geral, havendo ainda vagas adicionais para os regimes especiais de
acesso (Titulares de Cursos Médios e Superiores, Mudanças, Transferências e vagas para ingresso no 2º ciclo).
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the
branches)
Besides the students enrolled by the general application of DGES there are also Special Applications and Transfers
defined by the Rector of the University.
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5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
Os serviços académicos prestam o aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes, em termos de
exigências e validação de créditos. As medidas de apoio pedagógico são da competência do Conselho Pedagógico de
cada Escola, sendo o Diretor de Curso responsável pela implementação e gestão destas medidas. A Direção do curso
é apoiada pela Estrutura de Apoio Pedagógico da ECAV, a qual, entre outras funções faz a gestão da plataforma SIDE e
presta alguns esclarecimentos sobre o funcionamento dos cursos aos alunos. Na grande maioria das situações é o
Diretor de Curso que presta esclarecimento sobre o funcionamento e o percurso académico dos estudantes neste
ciclo de estudos. Os alunos podem, ainda, recorrer ao Provedor do Estudante para aconselhamento e sua intervenção
em situações cuja resolução é mais difícil ou em que há dúvidas no seu desfecho.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
Academic services give the proper advice on the students' academic path, in terms of demands and credit validation.
The Pedagogical Council of each School is responsible for the educational measures, being the Director responsible
for the implementation and management of these measures. The Director of the Course is also supported by the
Teaching Support Structure from ECAV, which, among other functions has to manage the platform SIDE and provide
information about the functioning of the courses to students. In most situations is the Course Director that provides
insight about the functioning of the course. Students can also use the Student Ombudsman for advice and ask for his
intervention in more difficult situations or in those situations in which some doubts in outcomes exists.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
As práticas de receção dos estudantes têm aumentado, o que conduziu a que a reitoria promovesse um conjunto de
orientações de integração, visando implementar atividades adequadas que dignificam a Universidade.
A UTAD está enquadrada num campus que é, simultaneamente, um jardim botânico reconhecido pela sua rara beleza.
Assim, foram realizadas operações de limpeza do campus e a dinamização de boas práticas ambientais.
Estas atividades foram organizadas conjuntamente por todas as Escolas. Pretendeu-se instituir um sistema de tutoria
aos estudantes, para efeitos de integração e acompanhamento por docentes, bem como práticas pedagógicas
desincentivadoras da praxe tradicional, pela ocupação produtiva do tempo dos estudantes.
A participação na organização de encontros, conferências e colóquios relacionados com as áreas disciplinares do
curso, assim como a assistência a eventos de carácter científico também contribui para a integração dos estudantes
deste curso.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The student reception practices have increased, leading the rectory to promote a set of guidelines for integration in
order to implement appropriate activities that dignify the institution.
UTAD has a campus that is simultaneously a botanical garden renowned for its rare beauty. Thus, cleaning activities
were implemented around the campus so as to promote good environmental practices.
These activities were organized jointly by all schools. The intention was to establish a system for tutoring students
with the purpose of integration and monitoring activities by teachers and implementation of practices among students
that do not promote the traditional "initiation" practices or rites, by encouraging students to occupy their free time in a
productive way.
The participation in the organization of meetings, conferences and seminars related to the subject areas of the course,
as well as the assistance of scientific and events, also contributes to the integration of students of this course
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
O Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA) funciona como interface entre a universidade, o seu diplomado
e a entidade empregadora. Têm por missão promover a inserção do diplomado no mercado de trabalho
nacional/internacional.
O GAIVA, apoiado pela Rede EmpreenDouro, dinamiza a incubadora da UTAD dirigida aos seus alunos e a uma rede
interna e externa de empreendedorismo. Prestamos apoio e consultadoria personalizada a potenciais
empreendedores, na maturação da sua ideia de negócio, na elaboração do plano de negócio, na pesquisa de fontes de
financiamento, na avaliação de riscos e constituição da empresa.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The Office for Student Employability (GAIVA) functions as an interface between the university, its graduates and future
employers. Its mission is to promote the successful entry of graduates into the national and international job markets.
GAIVA, supported by the EmpreenDouro Network, provides a key input into UTAD’s micro and small business
incubator, which was conceived as a means of leveraging the entrepreneurial initiatives of both UTAD graduates and
regional start-ups. GAIVA provides personalized support and advice to potential entrepreneurs in the development of
their initial idea, the preparation of their business plan, the identification of funding sources, the evaluation of potential
risks and the final establishment of the company.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Foi criado um modelo de procedimentos para avaliação do funcionamento das unidades curriculares que utiliza vários
instrumentos de avaliação, entre os quais os resultados da análise dos dados do sucesso escolar e dos questionários
aos estudantes.
Quando detetadas UC's com resultados pouco satisfatórios, estes procedimentos são desencadeados pelo Presidente
do Conselho Pedagógico com a colaboração da Direção do curso que agiliza junto do docente responsável pela UC, a
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elaboração de um relatório que inclui um plano de ação com vista à melhoria dos resultados e que é validado pela
Direção do curso, antes da sua aprovação pelo Presidente do Conselho Pedagógico. Este plano de ação deve ser
implementado no ano letivo seguinte e deverá ficar alocado no Dossier da UC.
Pretende-se assim, melhorar a qualidade de ensino, dando voz aos principais intervenientes no processo de
ensino/aprendizagem: os estudantes e os docentes.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
A model of procedures for evaluating the functioning of individual curricular units that uses various assessment tools,
including the results of the data analysis of academic success and of the questionnaires fill in by the students was
created.
When CU's are detected that present less than satisfactory results, these procedures are triggered by the President of
the Pedagogical Council in collaboration with the course coordination that streamlines with the teacher responsible for
the curricular unit, to prepare a report that includes a plan of action to improve outcomes, and that is validated by the
course coordination, prior to approval by the President of the Pedagogical Council. This action plan should be
implemented the following school year and should be allocated in the dossier of the curricular unit.
The aim is to improve the quality of teaching, giving voice to the main stakeholders in the teaching / learning process:
students and teachers.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A UTAD dispõe de um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), que assegura a prossecução das
atividades de internacionalização no campo da cooperação e da mobilidade académica, em estreita colaboração com
as Escolas, os Departamentos e as Direções de Curso. Através de ações concertadas de promoção do intercâmbio
académico, são desenvolvidos os programas Erasmus +, Erasmus Mundus, e Fulbright, entre outros, bem como a
cooperação bilateral e interinstitucional com instituições congéneres de todo o mundo. No sentido de contribuir para
uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida, a UTAD implementou o uso do sistema ECTS, o reconhecimento
automático do período de estudos no estrangeiro e a utilização do Suplemento ao Diploma. Desta forma pretende
assegurar a transparência e o reconhecimento das qualificações, garantindo a creditação e o reconhecimento
académicos.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
UTAD has an International Relations and Mobility Office (GRIM), which ensures the maintenance of activities in the field
of international cooperation and academic mobility, in close collaboration with the Schools, Departments and Course
Directorates. The Office endorses concerted actions to promote academic exchange through the Erasmus +, Erasmus
Mundus and Fulbright Programmes, among others, as well as bilateral and interagency cooperation with similar
institutions around the world. In order to contribute to lifelong quality learning, UTAD has implemented the use of
ECTS, the automatic recognition of study periods abroad and the use of the Diploma Supplement. Therefore it aims to
guarantee the transparency and recognition of qualifications, ensuring academic accreditation and recognition.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
O programa curricular do MIMV da UTAD tem como objetivo nuclear formar médicos veterinários competentes e de
excelência. Os estudantes deverão adquirir, ao longo do curso, as habilitações necessárias para o exercício de uma
atividade profissional baseada numa avançada formação técnica e científica.
Os estudantes do MIMV devem ficar habilitados a:
Conhecer os regulamentos éticos, deontológicos e profissionais que regulam a atividade médico-veterinária em vigor
em Portugal e na União Europeia.
Conhecer a estrutura, funções, comportamentos e necessidades fisiológicas dos animais, incluindo as competências
necessárias para a criação e produção, alimentação, bem-estar e reprodução dos animais de companhia, espécies
pecuárias e animais de desporto, e em espécies exóticas e selvagens;
Ter competências clínicas, epidemiológicas e laboratoriais necessárias para a prevenção, diagnóstico e tratamento
das doenças dos animais, incluindo anestesia, cirurgia e morte indolor, quer sejam considerados individualmente ou
em grupos, com ênfase para as doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos;
Possuir conhecimento adequado e competências para a medicina das populações incluindo as relacionadas com
inquéritos e certificação;
Ter conhecimento adequado da higiene e tecnologia envolvida na produção, obtenção e distribuição de alimentos para
animais e de géneros alimentícios de origem animal destinados ao consumo humano, incluindo as competências
necessárias para promover e explicar as boas práticas de higiene e fabrico nesta matéria;
Ter o conhecimento e as competências necessárias para o uso responsável de medicamentos veterinários, na prática
médico-veterinária de modo a garantir a segurança da cadeia alimentar, a proteção ambiental e a saúde pública;
Ter a capacidade de desenvolver atividades de ensino e investigação científica e tecnológica nos diferentes domínios
das ciências veterinárias.
Assim, o resultado da aprendizagem deve ser definido em termos de competências, que deverão incluir: a aquisição e
desenvolvimento de competências no plano técnico e cientifico que permitam uma intervenção de excelência no
âmbito da clínica veterinária, da produção animal, da qualidade e segurança alimentar, da saúde pública e na
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conservação e proteção da biodiversidade.
O grau de cumprimento dos objetivos é conseguido através das medidas de aproveitamento em cada unidade
curricular, estimulando a capacidade para o estudo autónomo e análise crítica de novas matérias, através de uma
formação científica sólida e com reforço das competências práticas.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and measurement
of its degree of fulfillment.
The curriculum of the MIMV-UTAD has the core objective to train competent and excellent veterinarians. Over the
course of studies, students should acquire the qualifications required for the performance of a profession based on an
advanced technical and scientific training.
Students of the MIMV should be able to:
Be aware of the ethical ethical professional regulations that rule the veterinary medical activity in Portugal and the
European Union;
Know the structure, functions, behavior and physiological needs of animals, including the skills necessary for the
creation and production, feeding, welfare and breeding of pets, livestock species and sports animals, and exotic and
wild species;
Have clinical, epidemiological and laboratory skills necessary for the prevention, diagnosis and treatment of animal
diseases, including anesthesia, surgery and painless death, whether considered individually or in groups, with
emphasis on diseases that can be transmitted to humans;
Hold adequate knowledge and skills for population medicine, including those related to surveys and certification;
Have adequate knowledge of the hygiene and technology involved in the production, acquisition and distribution of
animal feed as well as food of animal origin intended for human consumption, including the skills necessary to
promote and explain the good hygiene practices and manufacturing in this area;
Have the necessary knowledge and skills for the responsible use of veterinary medicinal products, to ensure the safety
of the food chain, environmental protection and public health;
Have the ability to develop teaching activities and scientific and technological research in the various fields of
veterinary science;
Thus, the result of learning should be defined in terms of skills, which shall include: the acquisition and development
of skills in technical and scientific plans that enable excellence of intervention in the scope of veterinary clinics, animal
production, food quality and safety, public health and the conservation and protection of biodiversity.
The degree of fulfillment of the objectives is achieved through the use of measures in each course unit (CU),
stimulating the capacity for self-study and critical analysis of new subjects, through sound scientific training and
strengthening of practical skills.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
O conteúdo programático do curso foi revisto em 2008-2009, no contexto da adequação ao processo de Bolonha.
Apontam-se como principais aspetos positivos do atual curso a boa aceitação no mercado, como evidenciado pela
elevada procura por parte dos novos estudantes e pela elevada taxa de emprego dos nossos graduados.
Foi encetada uma revisão curricular, que esperamos que entre em funcionamento no ano letivo 2015-2016, de forma a
dar resposta às novas exigências do exercício da profissão a nível da UE e a novos desafios científicos e
tecnológicos, com reforço das competências práticas dos mestres em Medicina Veterinária.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The syllabus of the course was revised in 2008-2009, in the context of an adaptation to the Bologna process. The main
positive aspects of the current course are the good acceptance by the market, as evidenced by the high demand by
new students and the high employment rate of our graduates.
A curriculum review has recently been initiated, which should to be operational in the 2015-2016 academic year, in
order to meet the new requirements of the profession at EU level and the new scientific and technological challenges,
strengthening the practical skills of graduates in veterinary medicine.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - Bioestatística e Informática Médica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bioestatística e Informática Médica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge António Colaço (T - 30h; OT - 5,6h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ângela Maria Ferreira Martins (PL - 150h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com os conceitos e os métodos abordados pretende-se capacitar o aluno a: organizar e sumariar dados no âmbito das
ciências veterinárias e proceder à inferência estatística recorrendo à metodologia adequada. Pretende-se promover o
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uso de meios informáticos no processamento e análise estatística de dados, interpretação dos resultados e apoio à
decisão técnica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Make students able to: Organize and summarize biological data; Understand statistical inference using the appropriate
methodology; Be familiar with widely used statistical software in data analysis, interpret the results and take technical
decisions.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Recolha, organização e edição de base dados biométricos. Classificação de variáveis.
2) Estatística descritiva. Medidas de tendência central e medidas de dispersão.
3) Resumo de dados agrupados.
4) Transformação de escalas: translação, rotação. Centragem e padronização.
5) Conceitos básicos sobre probabilidade.
6) Distribuições de probabilidade: normal, t, F, qui-quadrado.
7) Distribuições amostrais: distribuição das médias de amostras aleatórias.
8) Estimação dos intervalos de confiança.
9) Testes de hipóteses sobre médias de populações, com amostragens de distribuições normais, com variâncias
conhecidas e desconhecidas.
10) Análise de frequências em classificações simples e duplas.
11) Medidas de associação: covariância e correlação linear simples.
12) Análise de regressão linear simples.
13) Análise de variância.
14) Testes de Hipóteses não Paramétricos.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Biostatistics and Medical Informatics; organizing and summarizing biological data (measures of central
tendency, dispersion and association); probability distributions and estimation (normal distribution, t distribution,
confidence interval for a population mean); hypothesis testing (overall procedure); analyse of variance (one-way and
multiway classifications, multiple comparisons), linear regression (veterinary applications), the Chi-Square distribution
(tests of independence), nonparametric statistics and vital statistics. Practical applications using statistical software.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A abordagem de forma integrada e progressiva do programa da unidade curricular irá permitir que os alunos
desenvolvam
os conhecimentos e as competências previstos nos objetivos, garantido assim a coerência com os conteúdos
programáticos. Os conteúdos programáticos incluem as metodologias necessárias para realizar a edição, resumo e
interpretação de dados biológicos, no âmbito das ciências veterinárias.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The carry out of the program, in an integrated and gradual way, will enable students to develop the knowledge and
skills set out in the objectives, thereby ensuring consistency with the syllabus. The syllabus includes methodologies
required to perform data edition, data summary and the biological interpretation of statistical results in a context of
veterinary science.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas serão expostos os conceitos teóricos. As aulas práticas são abertas com uma breve exposição do
protocolo a realizar. Este consiste na aplicação de conceitos teóricos, recorrendo a meios informáticos e a bases de
dados de pequena escala. No fim será apresentado um protocolo com bases de dados de grande escala, para autoestudo.
A avaliação contínua ocorre em três provas (duas provas escritas e uma prova no computador), sendo a classificação
final obtida ponderando os vários elementos de avaliação.
O regime de avaliação de conhecimentos da UC respeita as Normas Pedagógicas em vigor na UTAD.
Só são admitidos a provas de avaliação os estudantes que cumpram, cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Estejam inscritos UC no ano letivo;
b) Façam a inscrição prévia no SIDE;
Os alunos podem optar por um dos três modos:
Modo 1: Avaliação contínua
Modo 2: Avaliação contínua seguida de avaliação complementar
Modo 3: Avaliação por exame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical concepts are mainly exposed in theoretical lectures. Practical classes are open with a brief presentation of
the protocol to execute. The protocol involves the application of concepts exposed in lectures, using informatic tools
and small scale databases. At the end will be presented to the students a self-study protocol, involving large scale
databases. The evaluation will be continuous, by conducting three tests (two written tests and a test on the computer)
involving the taught program.
Final classification is obtained by weighting the various elements of evaluation.
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The evaluation on this curricular unit respects the pedagogical regulations established in UTAD.
Students must comply the following requirements:
a) Be registered in academic services;
b) Be registered in SIDE
Students can choose one of three evaluation modes:
Mode 1: Continuous evaluation
Mode 2: Continuous evaluation and complementary evaluation
Mode 3: Exam
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O amplo uso de programas informáticos especializados e de bases de dados reais na aplicação de conceitos de
bioestatística é a abordagem metodológica adequada para a realização dos objetivos desta unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The extensive use of specific software and real databases in application of biostatistic concepts is the appropriate
methodological approach to achieving the goals of this course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DANIEL, W. D. Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences.
PETIE, A; WATSON, P. Statistics for Veterinary and Animal Science.

Mapa X - Biofísica Veterinária
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biofísica Veterinária
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Amélia Maria Lopes Dias da Silva (T - 15h; OT - 4,8h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma (TP - 60h ;OT - 1,5h)
Mário Manuel Dinis Ginja (TP - 60h; OT - 1,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Permitir a aplicação de ideias, conceitos e técnicas usadas em física aplicadas a fenómenos biológicos. Pretende
assim
explicar como é que processos físicos como a electricidade, mecânica de fluidos, difusão, radiação nuclear, etc. se
podem aplicar de modo a favorecer e estimular a compreensão de mecanismos biológicos tais como, impulso
nervoso, circulação sanguínea e regulação do fluxo sanguíneo, transporte e distribuição de substâncias entre o
interior e o exterior da célula, radiação e radioactividade, constituindo uma base de conhecimento para as ciências
biológicas. Tem também a função de
incitar os alunos a equacionarem a base racional dos eventos biológicos e a aplicar o conhecimento a situações
diferentes.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To permit the application of ideas, concepts and techniques used in physical sciences to the biological/physiological
phenomena. It intends to explain how physical processes, such as electricity, fluid mechanics, diffusion, nuclear
radiation, etc. may be used to favor and stimulate the apprehension and understanding of biological mechanisms,
such us, nervous transmission, blood circulation and regulation of blood flow, transport and distribution of substances
between the interior and exterior of the cell, radiation and radioactivity, which may contribute to form a fundamental
base of knowledge for the biological/physiological sciences. It also aims to incite the students to equation the rational
basis of the biological events ant to apply the acquired knowledge to similar situations.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MEMBRANAS:1ª Lei de Fick (membranas homogéneas e porosas); Corrente de arrastamento; Corrente de água,
Kedem-Katchalsky; Propriedades coligativas; Eq. Van't Hoff, Pressão osmótica; osmose, osmolaridade, tonicidade
Eq. Nernst-Planck; Equilíbrio Nernst, Potenciais de ação (eq. Goldman), Condução nervosa, Sinapses.
FLUIDOS: Hidrostática: Pressão; Princípio de Pascal. Princípio de Arquimedes; Tensão superficial; Fórmula de
Laplace;
Ângulo de contacto. Capilaridade. Lei de Jurin. Hidrodinâmica: Viscosidade, Caudal, regime laminar e turbulento; Lei
da continuidade; Bernoulli; Poiseuille; Resistência; hidrodinâmica, Nº de Reynolds.
PROPRIEDADES ELÁSTICAS DOS CORPOS: Lei de Hook; Coef. de Poisson. Vasos elásticos, Complacência.
RADIOATIVIDADE: Núcleo, forças nucleares. Configurações nucleares. Estabilidade nuclear. Defeito de massa,
energia de ligação. Radioatividade. Desintegração radioativa (Ci e Bq). T1/2. Interações da radiação com a matéria
TP resolução de exercício e Discussão
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6.2.1.5. Syllabus:
Membranes: Diffusion, 1st Fick’s Law (deduction, application to homogenous and porous membranes). Convection of
molecules. Water flux. Kedem-Katchalsky eq. (deduction, application, e.g., renal filtration, Starling effect). Osmosis,
osmolarity and tonicity. Colligative properties of solutions. Ionic currents: Nernst-Planck eq. Electrochemical
equilibrium, Nernst eq. Membrane potential: GHK eq. Action potential and its propagation. Synapses.
Hydrostatics. Surface tension. Capillarity and Jurin’s law. Laplace eq. of capillarity (biological applications). Viscosity.
Hydrodynamics. Laminar flow. Continuity eq. Bernoulli eq. Poiseuille’s law. Reynolds N. Applications to biological
systems.
Elasticity and elastic deformation, Hook’s law. Compliance, application to blood vessels.
Radiations and radioactivity: atom, nucleus (constitution, forces and stability). Characterization of a, b and g radiation.
T(1/2). Bq and Ci. Biological interactions and effects. Biomedical applications.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A compreensão de alguns fenómenos biológicos assenta em fundamentos físicos, a compreensão dos processos de
difusão de solutos através de membranas exige o conhecimento das forças e Leis Físicas que regem esses
fenómenos, daí que a lecionação das várias deduções de equações é necessária para compreender os assuntos que
se forem só descritos, são memorizados mas não compreendidos. É fundamental ter um conhecimento dos processos
de difusão de solutos (neutros e iónicos) e de água através das membranas biológica para compreender os
fenómenos de osmose, condução nervosa.
Alguns dos mais importantes sistemas biológicos (circulação sanguínea e regulação do fluxo sanguíneo) só podem
ser completamente compreendidos se forem conhecidos conceitos básicos de Física, tais como mecânica de fluidos e
mecânica de materiais, levando a uma melhor compreensão destes sistemas e da interação com outros sistemas.
Finalmente, a utilização de radiação e a radioatividade é a base de muitos instrumentos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since the understanding of some biological phenomena based on fundamental physics, understanding the processes
of diffusion of solutes through membranes requires knowledge of the forces and physical laws that govern these
phenomena, so the study of the various deductions of equations is needed to fully understand these laws. It is vital to
an understanding of the processes of diffusion of solutes (neutral and ionic) and water through biological membranes
to understand the phenomena of osmosis, nerve conduction, among others.
Some of the most important biological systems, such as blood circulation and blood flow regulation, can only be fully
understood if they are knowingly acquired basic concepts of physics such as fluid mechanics and concepts of
mechanics of materials. The study of these concepts leads to a better understanding of these systems and how they
interact with other systems.
Finally, the use of radiation and radioactivity is the basis of many tools.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AulasT, método expositivo (slides e quadro) e discussão dos vários assuntos.
AulasTP: resolução de exercícios relacionados com as aulas T.
Os critérios de avaliação seguem o Regulamento Pedagógico (RP).
É exigido: a) assistência a um mínimo de 70% das horas de contacto (T e TP) sumariadas,
b) obtenção de uma classificação mínima de 8,5 valores nas componentes de avaliação prática (CAP).
CAP: 2-3 mini-testes, realizados no início das aulas TP, compostos por um exercício de resolução prática e questões
de resposta rápida. A média dos mini-testes deve ser superior a 8,5 valores (Nº1.b do Art. 17). Na última semana de
aulas, os alunos que que tenham nota inferior a 8,5 valores pode repetir 1 ou 2 mini-testes de forma a ter média igual
ou superior a 8,5 valores. Quando faltar ou desistir a nota é 0,0
Três modos de avaliação:
Modo 1: avaliação contínua
Modo 2: avaliação complementar
Modo 3: avaliação por exame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive method and discussion of various topics.
Evaluation criteria follow the UTAD current Pedagogic Rules.
Students must a) assist to a minimum of 70% of the summarized contact hours, independently of its typology, and
b) to obtain medium classification, higher than 8.5, in the practical component of evaluation (PCE).
PCE: 2 -3 mini-tests, to be done at the beginning of the TP classes (in previous announced dates), of issues related to
the TP classes, composed by one exercise of practical resolution and several questions of rapid answer (e.g. multiple
choice). The mean of the mini-tests must be superior to 8.5 values (Nº1b do Art. 17). In the last week of classes,
students that have a mean <8.5 values, are allowed to repeat 1 or 2 mini-tests in order to attain the minimum necessary.
When a student misses or gives up a mini-test the classification is 0.0
Three modes of evaluation:
Mode 1: Continuous evaluation
Mode 2: Complementary evaluation
Mode 3: Final exam evaluation
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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As metodologias de ensino incluem aulas Teóricas que recorrem a uma estratégia de exposição interpretativa em que
os alunos são envolvidos recorrendo à visualização e análise de cenários a partir de esquemas e subsequente
exploração dos mesmos temas em aulas Teórico-Práticas que recorrem a perguntas-questão como estratégia para
conduzir os alunos na pesquisa dirigida e na construção interpretativa, estão em coerência com os objetivos da
unidade curricular que visam capacitar o aluno em compreender, descrever e relacionar os conceitos e técnicas
usadas em física aplicadas a fenómenos biológicos.
O regime de avaliação contínua foi estabelecido para uma aferição acompanhada ao longo do semestre no sentido de
aferir competências em construção. A avaliação final permite aferir se as competências de integração de
conhecimentos foram alcançadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The experience acquired in lecturing this course during several years shows that the approach of lecturing syllabus
topics interactively with the solving of relevant problems is the one which best promotes an adequate grasp of
contents of great applicability to life sciences, as defined in the objectives, and evidenced by both the level of
participation in lectures and a reasonable level of attainment in the exams.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Salgueiro, L. e Ferreira, J.G.. Introdução à Biofísica
Frederick J. Keller, W. Edward Gettys, Malcolm J. Stove. Physics: Classical and Modern
Charles Kittley, Walter D. Knight, Malvin A. Ruderman. Berkeley Physics Course
Jorge Dias de Deus, Pimenta, Noronha. Introdução à Física
Halliday & Resnick. Fundamentos de Física
Amélia M. Silva & J. J. Pedroso de Lima. Biofísica de Membranas: I Exercícios Teórico-Práticos. (2005)Série didáctica
ciências aplicadas Nº 275.
Amélia M. Silva & J. J. Pedroso de Lima. Biofísica de Líquidos: I Exercícios Teórico-Práticos. Série didáctica ciências
aplicadas Nº 287.
J. J. Pedroso de Lima. Biofísica Médica.

Mapa X - Bioquímica Estrutural
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bioquímica Estrutural
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Dario Loureiro dos Santos (T - 30h; OT - 10,1h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Celso Alexandre de Sá Santos (PL - 150h ; OT - 40,2h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta UC os estudantes deverão adquirir um conjunto de competências que sejam amplas fornecendo-lhes
conhecimentos que possam ser utilizadas noutras UCs do plano de estudos deste mestrado. Assim os estudantes
deverão reconhecer a importância da bioquímica, área de conhecimento que estuda as reações químicas que ocorrem
nos sistemas biológicos e os seus participantes (biomoléculas), no estudo fundamentado na área das ciências
veterinárias. Deverão relacionar a informaçãos associada às biomoléculas com áreas mais avançadas de patologia,
toxicologia ou farmacologia. Na prática deverão ser capazes de utilizar as técnicas mais básicas de análise de
biomoléculas: espectrofotometria, electroforese, titulometria, cromatografia...
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit (CU) students should adquire a broad group of skills giving them knowledge that may be used
forward in future CU from the curricular plan of the master. Thus the students should recognize the importance of
biochemistry, area of knowledge that is studying the chemical reactions that occur in biological systems and their
participants (biomolecules), in the study based on the area of veterinary science. Should relate the information
associated with the biomolecules with more advanced areas of pathology, toxicology and pharmacology. In practice
students should be able to use the more basic techniques for the analysis of biomolecules: spectrophotometry,
electrophoresis, titrimetric analysis, chromatography...
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos básicos de química geral e orgânica de interesse para alunos de bioquímica.
2. Aminoácidos e proteínas – propriedades e estrutura de aminoácidos; características e dinâmica de proteínas
estruturais e funcionais.
3. Enzimologia – catálise enzimática; parâmetros enzimáticos e mecanismos de catálise.
4. Vitaminas e coenzimas – propriedades químicas e funções biológicas e bioquímicas.
5. Glúcidos - mono, oligo e polissacáridos (estrutura, propriedades e função).
6. Ácidos Nucléicos. nucleotidos e ácidos nucléicos (propiedades e funções celulares).
7. Lipidos: estrutura, funções e interações lipídicas.
8. Membranas biológicas e transporte membranar.
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Basic concepts of general and organic chemistry for biochemistry students.
2. Aminoacids and proteins – aminoacids structure and properties; structure, dynamics and function of structural and
functional proteins.
3. Enzymology – enzyme catalysis, enzyme parameters and catalytic mechanisms.
4. Vitamins and coenzymes – chemical properties and biological and biochemical functions.
5. Carbohydrates - mono, oligo and policarbohydrates (structure, properties and function).
6. Nucleic acids. nucleotides and nucleic acids (properties and cellular functions).
7. Lipids: structure, functions and lipid interactions.
8. Biologic Membranes and membrane transport.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Bioquímica é uma ciência que centra o seu estudo sobre as reações que ocorrem em todas as células nos seres
vivos. Dentro da grande área da Bioquímica, a Bioquímica Estrutural ocupa-se da descrição das propiedades fisicoquímicas e função das moléculas que participam nesse conjunto de reações celulares. Sendo lecionada no 1º ano
deste mestrado, procura-se nesta UC integrar os conhecimentos que os alunos adquiriram no ensino secundário,
aprofundando-os no que diz respeito, particularmente, ligação entre a química geral e orgânica com os processos que
ocorrem na célula, e sua importância na manutenção da estutura básica dos sistemas biológicos: a célula. Pretende-se
nesta UC desenvolver competências particularmente no domínio da química biológica (Bioquímica) das biomoléculas
(Bioquímica Estrutural). Os objetivos da UC estão assim definidos para que os alunos aprofundem os conhecimentos
teóricos e práticos na área de conhecimento referida.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Biochemistry is a science that focuses his study on the reactions that occur in all cells in living beings. Within the
large area of Biochemistry, Structural Biochemistry is concerned with the description of physicochemical properties
and function of molecules that participate in this set of cellular reactions. Being taught in the 1st year of this master's
degree, demand this UC integrate knowledge that students have acquired in secondary education, deepening them in
that respect, particularly, connection between the general chemistry and organic with the processes that occur in the
cell, and its importance in maintaining tremendously basic biological systems: the cell. It is in this UC develop skills
particularly in the field of biological chemistry (Biochemistry) of biomolecules (Structural Biochemistry). The goals of
UC are thus defined for students deepen the theoretical and practical knowledge in the knowledge area referred.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino teórico baseia-se na exposição oral apoiada por apresentações multimédia. Será dada a oportunidade aos
estudantes para discussão, quando pertinente para os conteúdos a serem lecionados na aula, sendo as discussões
moderadas pelo docente.
As aulas práticas serão lecionadas no laboratório, onde os estudantes terão de executar protocolos experimentais em
bioquimica estrutural, estando estes, sempre que possível, associados às matérias a serem lecionadas nas aulas
teóricas. Os trabalhos práticos terão uma breve introdução de caráter teórico, baseada em exposição oral pelo
docente.
Na componente prática de bioquímica estrutural, a execução dos protocolos, assim como a discussão dos resultados
obtidos, é realizada pelos estudantes apoiada pelo docente. Aos estudantes serão ainda disponibilizados,
previamente, os ficheiros multimédia apresentados nas aulas, bem como os protocolos utilizados nas aulas práticas.
Os estudantes são avaliados em avaliação contínua, complementar e exame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical classes are based on oral exposure supported by multimedia presentations. Will be given to students
the opportunity for discussion all topics relevant to the content being taught in the classroom. All the discussion will
be moderate by the professor.
Practical classes will be taught in the lab, where students will have to run experimental protocols in structural
biochemistry, and these, whenever possible, will be associated with the matters to be taught in lectures. Practical work
will have a brief theoretical introduction based on oral presentation by the teacher.
In practical component of structural biochemistry, the practical implementation of the protocols, as well as the
discussion of the results, is conducted by students but always supported by the teacher. To the students will also be
available in advance all media files presented in class as well as the protocols used in practical classes.
Students are evaluated in continuous, additional and exam evaluation
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De acordo com os objetivos definidos, importa transmitir aos alunos vários conceitos teóricos, com vista a aprofundar
os conhecimentos adquiridos em níveis de ensino inferiores. Assim, metade das horas de contato nesta UC
correspondem a aulas teóricas de teor expositivo, mas dando ênfase à discussão alargada, para que os próprios
alunos e os docentes envolvidos possam não só aferir o grau de conhecimentos prévios, bem como promover o seu
aprofundamento e a aquisição das competências referidas anteriormente. Por ser fundamental a consolidação de
alguns conhecimentos transmitidos na teórica, e ainda porque os alunos devem ser capazes de utilizar materiais de
laboratório, a componente prática torna-se imprescindível. Esta envolve aulas de práticas laboratoriais, onde os
alunos executarão trabalhos práticos que se pretende estejam relacionados, se bem que nem sempre seja possível
que estejam em fase, com os conteúdos teóricos. Os alunos contactarão assim com algumas técnicas laboratoriais, as
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quais permitirão a obtenção de resultados experimentais, que os ajudarão a compreender os assuntos abordados na
componente teórica, consolidando desta forma os conhecimentos adquiridos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Accordingly with the established objectives, it is important to give to the students various theoretical concepts in order
to deepen the knowledge gained in lower levels of education. Thus, half of the contact hours of this UC corresponds to
content of expository lectures, but emphasizing the broader discussion, so that the students and teachers involved do
not only assess the degree of prior knowledge and promote the further development and acquiring the skills
mentioned above. In addition, because it is essential to consolidate the theoretical knowledge and the students also
should be able to use lab materials, the practical component becomes essential. This component involves practical
laboratory classes, where students perform practical work that is intended to relate, though not always possible to be
in phase with the theoretical ones. So, students will contact with some laboratory techniques which allow obtaining
experimental results that will help them understand the issues addressed in the theoretical component, thus
consolidating the acquired knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Nelson, D.L. e Cox, M. (2008). Principles of Biochemistry, 5th edition.
Harvey, R.A. and Ferrier, D.R. (2011). Biochemistry, 5th edition.
Engelking, L. R. (2011). Textbook of Veterinary Physiological Chemistry, 2nd edition.
Koolman, J. and Rohm, K-H. (2005) Color atlas of Biochemistry, 2nd edition

Mapa X - Citomorfofisiologia e Histologia Veterinária Geral
6.2.1.1. Unidade curricular:
Citomorfofisiologia e Histologia Veterinária Geral
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida de Oliveira M. Guerreiro Calado (T - 30h; PL - 150h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (PL - 30h)
Paula Cristina Avelar Rodrigues (PL - 45h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar ao aluno os conhecimentos teóricos e práticos sobre a composição, a estrutura e organização
morfofuncional dos tecidos de mamífero e em situações específicas de ave, peixe e reptil; Histologia Geral:
composição celular, tecidular e organização dos elementos constituintes dos sistemas e aparelhos dos animais
domésticos. Assim deverão ser fornecidas as bases de conhecimento indispensáveis ao estudo das disciplinas de
Histologia Veterinária Especial, Patologia Geral e Anatomia Patológica, entre outras.
No final do ano letivo, os alunos deverão ter a compreensão elementar da composição, organização e principais
funções dos diferentes tecidos constituintes dos animais domésticos e deverão saber identificar e caracterizar, por
observação em microscopia fotónica, preparações histológicas dos diversos elementos anatómicos estudados ao
longo do ano.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide studentS with the theoretical and practical knowledge about the composition, structure and morpho functional
organization of mammalian tissues and in specific situations of bird , fish and reptile ; General Histology : cell, tissue
composition and organization of the componentes of systems and appliances in domestic animals. Thus the
foundation of knowledge essential to the study of curricular Units like of Veterinary Histology Special, General
Pathology and Pathological Anatomy, among others should be provided .
At the end of the school year, students should have a basic understanding of the composition , organization and main
functions of the different constituent tissues of domestic animals and should be able to identify and characterize, by
observation by photonic microscopy, histological preparations of various anatomical elements studied over year.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Revisão dos principais aspetos morfofuncionais da célula animal.
Métodos de estudo em histologia animal.
Introdução ao estudo da histologia. Conceito de 'tecido'. Estrutura, organização histológica, origem e aspetos
morfofuncionais do tecido epitelial, (de revestimento e glandular exócrino e endócrino), do tecido conjuntivo
propriamente dito, dos tecidos conjuntivos com propriedades especiais, dos tecidos conjuntivos especializados, do
tecido muscular, (liso e estriado - cardíaco e esquelético) e do tecido nervoso. Constituição e organização dos
principais elementos constituintes do sistema nervoso central e periférico.
6.2.1.5. Syllabus:
Review of major morpho functional aspects of animal cell. Methods studied animal histology.
Introduction to the study of histology. Concept of ' tissue '. Structure, histological organization, origin and aspects
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morpho functional epithelial tissue (glandular coating and endocrine and exocrine), connective tissue itself, connective
tissue with special properties, specialized connective tissue, the tissue muscle (smooth and striated - cardiac and
skeletal ) and nervous tissue. Establishment and organization of the major elements of the central and peripheral
nervous system.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A lecionação sequencial dos diferentes tipos tecidulares de forma a que cada conteúdo programático teórico seja
introduzido aos alunos e na aula prática imediatamente após a teórica os alunos tenham oportunidade de observar
uma coleção de preparações histológicas com esses mesmos tecidos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Sequential teatching of the different tissue types, so that each theoretical syllabus is introduced to students and
classroom practice immediately after the theoretic students have the opportunity to observe a collection of histological
preparations from these same tissues.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas:
Exposição teórica dos conteúdos programáticos através de projetor multimédia.
Aulas Práticas:
Exposição teórico-prática das preparações histológicas através de um projetor multimédia acoplado ao microscópio
fotónico. Cada aluno tem acesso a um microscópio fotónico e a uma coleção de preparações histológicas de todos os
tecidos estudados.
A componente teórica consiste num teste de avaliação do programa estritamente teórico, com questões de verdadeiro
ou falso e/ou de escolha múltipla.
A componente prática consiste na identificação um conjunto de tecidos, células e componentes teciduais, através da
projeção de fotos/imagens de preparações histológicas da matéria avaliada no teste teórico.
Os alunos poderão ser avaliados de 2 formas:
a) Avaliação contínua
b) Avaliação por exame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical analysis of the syllabus through multimedia projector.
Practicals :
Exposure tand analysis of histological preparations through a multimedia projector coupled to a optical microscope
Each student has access to a microscope , and a collection of histological preparations from all tissues studied .
The theoretical component consists of an evaluation test, with questions true or false and / or multiple choice .
The practical component is to identify a set of tissues , cells and tissue components , by projecting photos / images of
histological preparations of matter assessed in the theoretical test.
Students will be assessed in two ways :
a) Continuous Assessment
b ) Assessment by examination
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para identificação dos diferentes tipos celulares, depois das aulas teóricas, nas aulas práticas cada aluno tem a
oportunidade de em aulas de 3 horas observar uma coleção de preparações histológicas, com órgãos onde cada tipo
tecidular é encontrado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To identify the different cell types , after lectures , practical classes each student has the opportunity in classes three
hours watching a collection of histological preparations , with organs where each type tissue is found .
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, 12th Edition, Anthony Mescher
Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas, 5th Edition, Barbara Young, James S. Lowe, Alan Steven,
John W. Heath
Biologia celular e molecular, Carlos Azevedo

Mapa X - Embriologia e Anatomia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Embriologia e Anatomia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Jorge Antunes Colaço (T - 30h; PL - 135h; OT - 30h)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (PL - 90h)
Maria Sofia Rodrigues Alves Pimenta (PL - 135h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular tem como principais objetivos:
- o estudo dos conceitos básicos de embriologia, dando especial importância aos conhecimentos com relevância
clinica;
- adquirir os conhecimentos adequados da conformação, desenvolvimento embrionário e malformações congénitas do
aparelho locomotor das principais espécies domésticas.
Destacar os aspectos anatómicos mais relevantes, nomeadamente no que concerne à sua aplicação a outras unidades
curriculares;
-pretende-se que os alunos desenvolvam competencias na area da osteologia, miologia e artrologia do pescoço,
tronco, membro pélvico e membro torácico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit is intended that the student:
- study the basic embryology, giving special attention to knowledge with clinical relevance.
- acquire adequate knowledge of the conformation, embryonic development and birth defects of the locomotor
apparatus of all domestic species. It is highlighted the most relevant anatomical aspects, particularly their application
to other signatures.
- develop skills in the area of osteology, myology and arthrology of the neck, trunk, hindlimb and forelimb.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à embriologia e anatomia
Gametogénese.Fecundação. Estudo da segmentação, morulação, blastulação
Gastrulação.Diferenciação dos folhetos germinativos
Implantação.Membranas fetais. Circulação embrionária
Placentação. Período fetal. Alterações no período perinatal
Desenvolvimento da região axial e desenvolvimento das extremidades
Conceitos gerais de Osteologia, Artologia e Miologia
Introdução ao sistema nervoso e sistema cardiovascular
Articulações da coluna vertebral e tórax. Músculos autóctones da região axial. Músculos do pescoço,tórax e abdómen
Vascularização e inervação da região axial. Sistema linfático da região axial
Articulação escapulo-humeral,cotovelo,rádio-cubital e articulações da mão
Músculos fixadores da escápula, motores do úmero, peitorais, motores do cotovelo, motores da mão
Vascularização e enervação do membro torácico
Articulação da cintura pélvica, joelho e pé e músculos motores do fémur, perna e pé
Vascularização e enervação do membro pélvico
6.2.1.5. Syllabus:
The significance of Embryology and Veterinary Anatomy.
Gametogenesis.Fertilization. Cleavage, morulation and blastulation.
Gastrulation. Formation of germ layers.
Implantation. Fetal membranes.Embryonic circulation.
Placentation. Fetal period. Changes during the perinatal period.
Development of the axial region and limbs.
General concepts in Osteology, Arthrology and Myology.
Joints of the vertebral column and thorax. Muscles associated to the axial region.
Vascularization and enervation of the axial region.
Shoulder, elbow and manus joints.
Muscles of the thoracic limb, thoracic girdle musculature, muscles acting primarily on the shoulder joint, pectoral
muscles, muscles of the elbow joint and muscles acting on the hand
Vascularization and enervation of the thoracic limb
Hip, stifle and foot joints
Muscles acting primarily on the hip joint, acting on stifle joint and motor muscles of the foot.
Vascularization and enervation of the pelvic limb and lumbosacral plexus.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos integrados na área disciplinar permitem um primeiro contacto com uma linguagem e
conceitos específicos, fundamentais para a compreensão dos conteúdos a lecionar nas unidades curriculares de
Embriologia e Anatomia, uma área crucial para a inovação e desenvolvimento tecnológico na área das Ciências
Veterinárias.
Para além da compreensão dos conceitos básicos da Embriologia Veterinária, pretende-se que os alunos se
apercebam das implicações clinicas, que advém de determinadas alterações que podem ocorrer durante o período
pré-embrionário e embrionário, servindo estes conhecimentos de base para as unidades curriculares de medicina da
reprodução e teratologia. Também será dada particular atenção nesta unidade curricular à anatomia do aparelho
locomotor, realçando os conhecimentos que são relevantes para a prática pré-clínica/ clínica, permitindo desenvolver
competências, para que o estudante fundamente o seu diagnóstico e planifique o tratamento.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus allows the student a first contact with a specific language and concepts that are fundamental to the
understanding the content that is teached Anatomy area curricular units. This is a key area for innovation and
technological development in the field of veterinary science.
Apart from understanding the basic concepts of Veterinary Embryology, it is intended that students are aware of the
clinical implications that may arise from certain changes that may occur during the pre-embryonic and embryonic
period, serving this knowledge base, for other curricular units like: reproductive medicine and teratology. Particular
attention will also be given in this course to the anatomy of the locomotor system, enhancing the more relevant
knowledge to the preclinical / clinical subjects, allowing the student develop skills to justify future diagnosis and plan
treatment.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão do tipo magistral, com exposição dos temas, motivando a participação e intervenção dos
discentes.
Nas aulas práticas por sua vez, pretende-se que o aluno tenha um papel fundamental na dinamização do processo de
aprendizagem. Desta forma o aluno será estimulado a recolher o seu próprio material didático e a organizar o seu
processo de aprendizagem.
Só são admitidos a provas de avaliação os estudantes que cumpram cumulativamente os seguintes requisitos:
-Estejam inscritos na UC, no ano lectivo a que as provas dizem respeito.
-Façam a inscrição prévia no SIDE.
MODOS DE AVALIAÇÃO
1- AVALIAÇÃO CONTINUA
Só poderão aprovar à disciplina os alunos que cumpram o estipulado nas Normas Pedagógicas da UTAD relativamente
à frequência às aulas teóricas.
A avaliação teórica: Duas avaliações periódicas o aluno aprova com a nota mínima de 9,0 valores em cada uma delas.
Avaliação prática decorrerá durante as aulas práticas.
2- AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR
3- EXAME
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures will be like masterful, with exposure of the subjects by the teacher, encouraging the participation and
involvement of students.
In practical classes, it is intended that the student has a key role in stimulating the learning process. Thus students will
be encouraged to collect their own teaching materials and organize their learning process.
Are only allowed on assessment students that:
-are enrolled at CU in the academic year.
-have a registration in SIDE prior to testing.
ASSESSMENT MODES
1- CONTINUOUS EVALUATION
Can only aprove the signature the students that meet the standards stipulated in the Pedagogical Regulament of UTAD
regarding attendance at lectures.
Theoretical assessment: Two periodic evaluations - the student approves with the minimum values of 9.0 in each;
Practical assessment: will take place during the practical classes.
2- SUPPLEMENTARY EVALUATION
3- EXAM
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino é coerente com os objectivos: a natureza expositiva das aulas teóricas permite a transmissão
clara e eficiente dos conhecimentos fundamentais. O modelo dinâmico de aula, com a participação dos alunos na
construção de lógicas e conclusões racionais, desenvolve a capacidade de raciocínio científico, de integração de
conhecimentos, estimula o espírito crítico e motiva os alunos para a unidade curricular.
As aulas práticas, tem uma metodologia orientada para que o discente, orientado pelo docente execute um conjunto
de procedimentos para alcançar competências na área da osteologia e de dissecção, sendo estimulada a sua
capacidade de interpretação autónoma de literatura especializada e salientada a necessidade de atualização ao longo
da vida profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method is consistent with the objectives: the nature of expository lectures allows clear and efficient
transmission of fundamental knowledge. The dynamic model of the class, with the students’ participation in the
construction of logical and rational conclusions, develops scientific reasoning skills, integration of knowledge,
stimulates critical thinking and motivates students to the course.
Practical classes, has a methodology geared towards the students (guided by teachers) to follow a set of procedures
to achieve technical skills in osteology and dissection, and stimulated their ability to autonomous interpretation of
literature and highlighted the need to update throughout their working lives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Manual de anatomía y embriología de los animales domésticos. Embriologia general: Conceptos básicos y datos
aplicativos. CLIMENT, S., SARASA, M., DOMINGUEZ, L., MUNIESA, P., TERRADO, J.
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Textbook of veterinary anatomy. DYCE KM, SACK WO, WENSING CJG
Manual de anatomía y embriología de los animales domésticos. Aparato locomotor: conceptos generales y región axil.
CLIMENT, S., SARASA, M., DOMINGUEZ, L., MUNIESA, P., TERRADO, J.
Manual de anatomía y embriología de los animales domésticos: Miembro torácico y miembro pelviano. Sistema
circulatorio. Esqueleto da cabeza. CLIMENT, S., SARASA, M., MUNIESA, P., LATORRE, R.
Color Atlas of Veterinary Anatomy, The Dog and Cat, Volume 3. DONE S. H., GOODY P. C., EVANS S. A., STICKLAND, N.
C.
Veterinary Anatomy of Domestic Mammals. 3rd. KONIG HE, LIEBICH H-G

Mapa X - Etologia, Bem-Estar e Proteção Animal
6.2.1.1. Unidade curricular:
Etologia, Bem-Estar e Proteção Animal
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Severiano José Cruz da Rocha e Silva (T - 30h; PL - 52,5h; OT - 4,95h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
José Carlos Marques de Almeida (PL - 22,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Conhecer a evolução do pensamento sobre o comportamento, bem-estar e proteção dos animais.
2.Compreender as principais abordagens para a avaliação do bem-estar das principais espécies de produção, dos
animais de companhia e dos animais em experimentação.
3.Conhecer o conceito das cinco liberdades (five freedoms) e compreender as principais limitações para a sua
aplicação.
4.Perceber e conhecer a diversidade dos comportamentos e a sua relação com o bem-estar das principais espécies de
produção, dos animais de companhia e dos animais em experimentação.
5.Conhecer os avanços tecnológicos e qual o seu impacto no bem-estar das principais espécies de produção, dos
animais de companhia e dos animais em experimentação.
6.Aplicar o conhecimento adquirido sobre a avaliação do bem-estar na produção animal.
7.Legislação e quais as suas implicações para o bem-estar das principais espécies de produção, dos animais de
companhia e dos animais em experimentação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1.Learn about the thought evolution of behavior and welfare farm species, companion and research animals.
2.Understand the main approaches to welfare assessment of the farm species, companion and research animals.
3.Know the five freedoms concept and understand the main limitations of its application to production animals.
4.Understand the diversity and characteristics of behaviors and their relationship with the welfare of farm species in
production and in experimental environment.
5.Identify, in an integrated manner, the main technological advances in the farm species, companion and research
animals and their impact animal welfare.
6. Practical application of Five Freedoms concept on main farm species. Examples from the Welfare Quality project..
Example of protocols for poultry, pigs and cattle.
7.Welfare legislation for the various farm species, companion and research animals.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Origem e evolução da etologia e o bem-estar na produção e na experimentação animal.
2.Definições e conceitos de etologia e bem-estar animal.
3.Aplicação do conceito de Five Freedoms.
4.A avaliação do bem-estar animal.
4.1.Pelo comportamento
4.1.1.Conceito de etograma
4.1.2.Métodos e técnicas de avaliação do comportamento
4.2.Pelo funcionamento de respostas fisiológicas dos animais.
4.2.1.Ritmo cardíaco, respiratório e pressão arterial
4.2.2.Hormonas, enzimas, e outros
4.2.3.Métodos e técnicas de avaliação
5.Etologia e bem-estar nas principais espécies de interesse zootécnico
5.1.Bovinos,
5.2.Ovinos,
5.3.Caprinos,
5.4.Suínos,
5.5.Aves,
5.6.Equinos,
5.7.Coelhos
5.8.Peixes
5.9.Exemplo do projecto Welfare Quality
6.Etologia e bem-estar do cão e do gato
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7.Etologia e bem-estar durante o transporte e abate
8.Desenvolvimento tecnológico e bem-estar das diferentes espécies.
9.Produção orgânica e bem-estar dos animais.
10.Legislação de bem-estar das diversas espécies
6.2.1.5. Syllabus:
1)Origin and evolution of animal ethology and welfare in production and experimentation.
2)Definitions and concepts for ethology and animal welfare.
3)Application of Five Freedoms concept to the main farm species. Principle of 3 R in animal experimentation.
4) Assessment of animal welfare.
a)Using behavior
i)ethogram concept
ii)methods and techniques for behavior assessment
b).using physiological responses
i)respiratory, cardiac rhythm and blood pressure
ii hormones, enzymes, neuro-transmitters,
iii)methods and techniques
5) Ethology and welfare in farm animal species
a)cattle,
b)sheep,
c)goat,
d)swine,
e)poultry,
f)horses,
g)rabbits,
h)fish
i)Welfare Quality project example
6)Ethology and welfare in dog and cat
7)Ethology and animal welfare during transport and at slaughter.
8)Technological development and welfare of main farm species, companion and research animals.
9)Organic production and animal welfare.
10)Welfare legislation for the various species.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Atualmente, a etologia e bem-estar das espécies de interesse zootécnico, dos animais de companhia e dos animais de
experimentação constituem áreas da ciência animal com enorme relevância na sociedade. A etologia e bem-estar
animal apresentam fortes ligações a várias áreas do conhecimento científico como são exemplos a fisiologia, a
anatomia, a engenharia ligada ao desenvolvimento tecnológico de novos equipamentos ou a áreas relacionadas com o
mercado como são exemplos as marcas com indicação de produção em de bem-estar.
É objectivo geral desta UC que os estudantes compreendam e fiquem a conhecer a evolução do pensamento sobre o
comportamento e bem-estar das espécies de interesse zootécnico, dos animais de companhia e dos animais de
experimentação e como se realiza a sua avaliação. Para este objectivo geral contribuem os pontos 1, 2, 3 e 4 dos
conteúdos programáticos.
Com esta UC pretende-se também providenciar uma formação abrangente sobre etologia e bem-estar animal.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Currently, the ethology and welfare are animal science areas with recognized relevance with extensive reflexes in
society. Ethology and animal welfare have strong links to other areas of scientific knowledge as physiology, anatomy,
engineering related to the technological development of new equipment or market related areas as increase brands
with indication of welfare production. Is the general objective of this curricular unit understand and get knowledge of
the thought evolution of behavior and welfare of main farm species, companion and research animals and how to do
their assessment. For this general objective contribute points 1, 2, 3 and 4 of the syllabus. With this curricular unit it
also intended to provide a comprehensive training on ethology and welfare of main farm species, companion and
research animals in production and experimental environment which enabling Veterinary Surgeon to understand and
evaluate animal welfare.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os 4 ECTS corresponderão 108h de trabalho, sendo 45h de ensino presencial (30h aulas teóricas, 15h aulas práticas
laboratoriais. Nas aulas teóricas serão expostos os conceitos teóricos do programa. Nas aulas práticas serão
apresentados exemplos sobre questões relacionadas com o comportamento e bem-estar das espécies de interesse
zootécnico, de companhia e de experimentação. Decorrente do ensino das aulas práticas serão apresentadas
questões para serem aprofundadas pelo estudante. Será ainda realizado um trabalho de revisão de carácter técnico
científico sobre um assunto de etologia e bem-estar animal. A avaliação deste trabalho será realizada através de
relatório e de defesa oral. A avaliação dos conceitos teóricos e práticos será realizada em teste ou em exame. A
classificação final será obtida dando um peso de 30% à classificação do trabalho e 70% ao teste. O aluno que tenha
uma nota superior a 10 valores e que cumpra as condições de admissão a exame fica aprovado.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The 4 ECTS correspond to 108h of work, being 45h lectures. In the theoretical lectures will be exposed the behavior
and welfare concepts of the program. In practical classes will give examples on matters related to the behavior and
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welfare of animals. Whenever possible the teaching will be conducted in the production or experimental environment
at or in other units. Arising from the teaching of practical class queries about ethology and animal welfare will be
produced. It will also be conducted a review of scientific and technical ethology and animal welfare subject. The
assessment of this work will be performed through report and oral defense. The evaluation of the theoretical and
practical concepts will be carried out under test or examination. The final ranking will be obtained giving a weight of
30% to the average practical evaluation and 70% to the test. The student, who has a score greater than 10 values and
satisfying admission to examination conditions, is approved.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Ao longo do semestre o conhecimento ministrado quer nas aulas práticas quer nas aulas teóricas terá uma forte
componente de interacção com os alunos com o objectivo de estimular a atenção e o espírito crítico para as matérias
que são ensinadas. Com o ensino teórico pretende-se que os alunos compreendam, conheçam e tenham capacidade
para relacionar os assuntos com o objectivo último de aplicar esse conhecimento. Por esta razão os alunos são
confrontados com conhecimentos científicos e técnicos que terão de aprofundar com o auxílio de livros, revistas
científicas e técnicas. Para isso os alunos serão estimulados a utilizarem preferencialmente as bases bibliográficas
disponíveis on-line. Com esta abordagem os alunos solidificarão o conhecimento que posteriormente será avaliado
em teste. Para a componente prática é procurado que os alunos integrem o conhecimento adquirido através de
exercícios e exemplos práticos, de modo a garantir o desenvolvimento das capacidades de aplicar em contextos
diferentes os conhecimentos adquiridos e de definir estratégias. O trabalho em grupo e a discussão dos assuntos
permitirá aprofundar o conhecimento sobre a avaliação do bem-estar dos animais em ambiente de produção. O
desempenho dos alunos pela elaboração do trabalho prático sobre aspetos do etologia e bem-estar dos animais
facilita uma constante avaliação dos objectivos a atingir.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Throughout the semester the knowledge of behavior and animal welfare both in theoretical and practical classes will
have a strong component of interaction with students. This interaction aimed of stimulating their attention and critical
spirit. With the theoretical classes it was intended that students understand, know and have the capacity to relate the
issues with the ultimate objective of applying the knowledge. For this reason students are faced with scientific and
technical knowledge which will deepen with the books, scientific and technical journals aid. Students will be
encouraged to use preferentially the bibliographical databases available online, such B-on. With this approach
students consolidate the knowledge that it will subsequently be assessed in the test and in practical work. For the
practical component is wanted that students integrate the acquired knowledge through practical examples and
exercises. This approach ensures the capacities development in different contexts and applies for their knowledge and
strategies to face ethology and animal welfare problems. Group work and discussion of subjects will deepen the
knowledge about the ethology and animal welfare assessment. The students performance for the preparation of
practical work on animal ethology and welfare issues makes a constant evaluation of objectives to be achieved.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Animal Welfare (2011). Edited by M C Appleby, B O Hughes, J A Mench, A Olsson.
The Welfare of Animals (2009). Edited by Clive Phillips.
Domestic Animal Behaviour and Welfare (2007). Edited by D M Broom and Andrew F Fraser.
The Sciences of Animal Welfare (2009). Edited by D. J. Mellor, E. Patterson-Kane and K. J. Stafford.
Adam Miklosi (2007). Dog Behaviour, Evolution and Cognition. .
T. Grandin (2007). Livestock Handling and Transport.
Silva, S.R., Monteiro, D.O., e J.C Almeida. (2007). Aplicação de novos desenvolvimentos tecnológicos na produção
animal: Impacto no bem-estar.
Animal Welfare and Meat Science (1998). Edited by G. Neville and T. Grandin.

Mapa X - Introdução à Medicina Veterinária
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Medicina Veterinária
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Antunes Viegas (TP - 35h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Anabela Gouveia Antunes Alves (TP - 28h)
Luís Miguel Martins Lucas Cardoso (TP - 21h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1- Conhecer o plano de estudos do MIMV e do Curso de Doutoramento em Ciências Veterinárias.
2 - Conhecer a regulação comunitária do ensino médico veterinário.
3- Conhecer a História da Medicina Veterinária.
4 - Conhecer a origem dos termos médicos bem como o seu significado. A - Saber utilizar corretamente a Terminologia
Médica.
5 - Conhecer as regras de tradução dos termos médicos a partir do inglês . B - Saber traduzir corretamente a
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informação que recolhe em fontes bibliográficas escritas em Inglês.
6- Conhecer os ambientes onde se desenrola a atividade e o papel do Médico Veterinário no país e no mundo.
7 - Conhecer as associações representativas da classe e reguladoras do exercício da profissão.
8 - Conhecer noções de Ética e Deontologia profissional. C - Conhecer o Código Deontológico dos Médicos
Veterinários.
9 - Conhecer a história da bioética, metodologias utilizadas e aplicação à Medicina Veterinária.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Presenting the course of Integrated Master in Veterinary Medicine and the PhD course in Veterinary Science.
Promote the acquisition of knowledge, skills and attitudes based on relevant aspects of the History of Veterinary
Medicine, Medical Language, Community Life class, Biosafety, Bioethics and Deontology.
Knowing the methods of teaching / learning in the use of Veterinary Medical Colleges namely the "Problem Based
Learning" in order to use the method of "Evidenced Based Medicine" that supports the Good Veterinary Practice.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Apresentação da equipa docente, discente e do Regulamento da UC.
2. Apresentação do Curso de MIMV e do Curso de Doutoramento em Ciências Veterinárias.
3. Terminologia Médica - A tradução de artigos científicos a partir do Inglês.
4. História da Medicina Veterinária: O exercício da actividade médico-veterinária ao longo do tempo.
5. Os ambientes onde se desenrola a actividade e o papel do Médico Veterinário no país e no mundo.
6. A regulação comunitária do ensino médico veterinário – Directivas comunitárias. Estabelecimentos de ensino
médico-veterinário pré e pós-graduado em Portugal, na Europa e no mundo.
7. Associações representativas da classe e reguladoras do exercício da profissão.
8. Bioética e bem-estar animal.
9. Deontologia: O Código Deontológico; direitos e deveres dos médicos veterinários; regulamento disciplinar da OMV.
Análise de casos práticos com discussão participada.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Integrated Master of veterinary Medicine Curriculum.
2. History of Veterinary Medicine.
3. Medical terminology.
4. Translation of English documents.
5. The role of the veterinarian in the country and the world.
6. The associations representing the class, and regulators of the profession.
7. Ethics and professional ethics.
8. Bioethics, methodologies and application to veterinary medicine.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O Programa foi de facto construído para que os alunos a partir da experiência transmitida pelos docentes no seu
exercício profissional e dos conhecimentos que estes foram adquirindo ao longo da vida, que podem ser uteis a quem
inicia agora uma carreira na área da Medicina Veterinária, se sintam motivados e apoiados na caminhada que agora se
inicia.
Pretende-se que tenham conhecimentos sobre o seu plano de estudos, a origem e o percurso da sua profissão ao
longo dos tempos, saibam utilizar corretamente e entender a Terminologia Médica, saibam traduzir corretamente do
Inglês a informação obtida, conheçam as associações representativas da classe, os campos de exercício da profissão
e as normas éticas e deontológicas que regulam o exercício profissional.
Metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (métodos de trabalho, funcionamento da UC, recursos necessários,
etc.)
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program was built for students from the experience transmitted by teachers in their professional practice and
knowledge they have acquired over a lifetime, which can be helpful to someone who now starts a career in veterinary
medicine, will be motivated and supported on the walk now begin.
It is intended that have knowledge of their study plan, the origin and the course of their work over the years, savvy
correctly and understand the medical terminology, know translate correctly from English to available information,
know the representative of the class associations the fields of professional practice and ethics and professional
standards governing the professional practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de vários tipos:
- Expositivo magistral
- Utilização de sítios na internet
- Aulas de discussão em grupo (sobre o Código Deontológico e a obra "A Metamorfose")
Os alunos têm ainda que realizar um trabalho de grupo sobre a obra "A metamorfose" e apresentar uma aula em grupo
sobre "Problem based learnig" e "Evidenced Based Medicine".
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Avaliação contínua:
1º Teste de avaliação: 45% da classificação (Há necessidade de Inscrição no SIDE)
2º Teste de avaliação: 45% da classificação (Há necessidade de Inscrição no SIDE)
Assiduidade: 10% da classificação
Os alunos que não optarem por avaliação contínua podem ser avaliados por avaliação complementar (há necessidade
de inscrição no SIDE), na época normal ou de recurso.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are of several types:
- Expository masterful
- Use of websites
- Group discussion classes (on the Code of Ethics and the work "The Metamorphosis")
Students have yet to make a working group on the work "Metamorphosis" and present a group class on "Problem
based learnig" and "Evidenced Based Medicine".
Continuous assessment:
1st assessment test: 45% of the grade (There is need for Registration in SIDE)
2nd assessment test: 45% of the grade (There is need for Registration in SIDE)
Attendance: 10% rating
Students who do not choose to do continuous assessment can be evaluated by further evaluation (no registration
need in SIDE), in exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas são usadas diferentes metodologias e com o recurso à apresentação e discussão de casos reais que
procuram integrar e consolidar os conhecimentos teóricos.
Procura-se encorajar os alunos a alargarem os seus conhecimentos para além daqueles que são ministrados nas
aulas e a treinar a capacidade de resolução de problemas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In classes are used different methodologies and the use of presentation and discussion of real cases that seek to
integrate and strengthen the theoretical knowledge.
We encourage students to extend their knowledge beyond those that are taught in class and their problem-solving
skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Janet Amundson Romich. An Illustrated Guide to Veterinary Medical Terminology.
Robert H Dunlop, David J. Williams. Veterinary Medicine: An Illustrated History.
James Lawhea, MeeCee Baker. Introduction to Veterinary Science.
Bernard E. Rollin. An Introduction to Veterinary Medical Ethics:Theory And Cases.
Maria de Céu Patrão Neves e Walter Osswald. Bioética simples.

Mapa X - Agricultura Geral, Ecologia e Gestão Ambiental
6.2.1.1. Unidade curricular:
Agricultura Geral, Ecologia e Gestão Ambiental
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique Manuel da Fonseca Trindade (T - 9h; PL - 22,5h; TC - 22,5h; OT - 10,1h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Augusto Barbosa de Barros e Castro (T - 6h; PL - 15h; TC - 15h)
João Alexandre Cabral (T - 15h)
Mário Gabriel Santiago dos Santos (PL - 37,5h; TC - 37,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apreender conceitos fundamentais no domínio da Dinâmica dos Ecossistemas. Aplicar conceitos adicionais como
"stress" ambiental, integridade ecológica, indicadores de integridade, bioindicadores, adaptação e evolução na
abordagem dos grandes problemas ambientais da atualidade, com ênfase no seu caráter multifacetado que abarca os
aspetos biológicos, ambientais e antropológicos nas suas interdependências, na sua complexidade e na sua dinâmica
própria.
Fornecer ensinamentos de base sobre as relações entre o meio e as culturas, sobre sistemas de agricultura e de
produção agro-pecuária. Conhecimentos sobre as diferentes técnicas e práticas de cultivo vegetal e as principais
operações utilizadas na produção agro-pecuária. Estudo das principais culturas cujo objectivo principal é a
alimentação animal.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the fundamental concepts in the scope of Ecosystem Dynamics, evaluation, monitoring and rectification
of environmental quality, such as environmental stress, ecological integrity, bioindicators, adaptation and evolution. To
apply these concepts in the evaluation of the great and actual environmental issues with a focus in their multifaceted
perspective, in biological, environmental and anthropological terms. Students should get basic knowledge on:
- relations between farming and the environment and on agricultural and livestock production systems;- how to
establish, conduct and utilize the main crops of fodder and pastures.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Integridade Ecológica dos Ecosistemas; “Stress” Ambiental; O conceito operacional de Ecossistema; Escala e
Hierarquia; Comunidade e População no estudo da Dinâmica dos Ecossistemas; Indicadores e monitorização de
Integridade dos Ecossistemas; Bioindicadores da qualidade da água, solo e ar. Ambientes extremos e adaptação.
Variação genética e "stress" ambiental. Extinções. Elementos tóxicos. Acidificação. Declínio florestal. Eutrofização.
Pesticidas. Biodiversidade. Ecotoxicologia. Gestão Ambiental. Modelação dinâmica.Sistemas de Agricultura. Sistemas
agro-pecuários. O ambiente e a produção agrícola. Relação entre planta e o meio ambiente. Crescimento e
desenvolvimento das plantas cultivadas. Principais técnicas de produção agrícola. Principais produções destinadas à
alimentação animal. Forragens, pastagens, cereais e proteaginosas. Integração das diversas produções na exploração
agro-pecuária. Principais riscos de toxicidade e compostos anti-nutricionais em plantas.
6.2.1.5. Syllabus:
The concept of Ecosystem Ecological Integrity and the respective context. The concept of Environmental Stress. The
operational concept of Ecosystem. Considerations of scale and hierarchy. The notions of Community and Population
in the Ecosystem Dynamics study. Indicators and monitoring for ecosystem integrity. Bioindicators of the quality of
water, soil and air. Extreme environments and adaptation. Genetic variation and environmental stress. Environmental
stress, selection, evolution and extinction. Air pollution. Toxic elements. Acidification. Forest decline. Eutrophication.
Pesticides. Species richness. Ecotoxicology. Environmental management. Dinamic Modelling. Sustainable agricultural
systems; structure and organization; components, factors and properties.
Agricultural techniques used for main productions intended for animal consumption; forage conservation and
utilization - haymaking and silage; major risks of toxicity and antinutritional substances.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O objetivo último visa promover o conhecimento de processos ecológicos chave, com base em princípios
interdisciplinares, a partir dos quais se podem delinear estratégias de gestão, de mitigação e de reabilitação das
funções dos ecossistemas e das comunidades biológicas afetadas por perturbações antropogénicas, nomeadamente
induzidas pelas práticas agrícolas. Por conseguinte, esta unidade curricular proporciona uma formação consistente no
domínio da Ecologia Aplicada com aplicação, entre outras áreas, na gestão de ecossistemas, monitorização ecológica
e diagnóstico do estado ecológico em ecossistemas naturais, semi-naturais e artificiais perturbados. A filosofia dos
conteúdos programáticos é providenciar uma formação sequencial, iniciada com o ensino de conceitos gerais no
domínio da Dinâmica de Ecossistemas.
A UC de Agricultura Geral, Ecologia e Gestão Ambiental apresenta o conjunto de conhecimentos básicos sobre clima,
solos, botânica, nutrição e fisiologia de plantas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit addresses a set of knowledge on climate, soil and fertility, Botany, nutrition and physiology of
plants, applying them and integrating them to allow understanding the operation of the main agricultural production
systems and know the production of roughage for animals. The objective is also to promote the understanding of the
key ecological processes, based on interdisciplinary principles, from which management strategies can be designed to
manage, mitigate and restore ecosystems functions and biological communities that have been damaged by several
types of anthropogenic disturbances, namely agricultural practices. Therefore, this subject gives a consistent
formation on the applied ecology domain with application on ecosystem management, ecological monitoring, and
diagnosis of ecological status in changed natural, semi-natural, and artificial ecosystems. The philosophy of the
contents is providing a sequential formation on Ecosystem Dynamics.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição dos conteúdos programáticos faz-se com recurso a meios audiovisuais com figuras e quadros de
sistematização de informação para uma melhor compreensão dos assuntos. Nas atividades com caráter prático, é
fornecido ao aluno um protocolo com os objetivos, a descrição do trabalho a executar, resultados e conclusões a
obter e a bibliografia a consultar. Quando aplicada em contextos relacionados com a gestão eco-ambiental, a formação
faz ênfase na relevância da componente da Ecologia Aplicada. Nas aulas práticas os alunos efetuam protocolos para
determinação de valores LC50 e testes de efeitos sub-letais em organismos. Utilizam software de gestão ambiental e
de modelação dinâmica; instalações e materiais vários para a execução dos protocolos, além de software cedido pelo
docente.
Avaliação periódica: 2 testes escritos, trabalhos e participação.
Exame Final: alunos que obtenham frequência mas não realizem a avaliação periódica ou obtenham nota final inferior
a dez valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The syllabus presentation is done using audiovisual means to show figures and tables with systematized information.
In practicals, a protocol is provided to the student with the objectives,description of the work, results and conclusions
to obtain and the bibliography to consult. When applied to contexts relating to eco-environmental management, the
formation emphasized the relevance of the Applied Ecology component. In such applications of the concepts, the
formation allowed the basic rules for ecological management, namely in terms of the main requirements and speed of
reliable assessment results. In the pratical lessons the students apply different protocols in the scope of LC50
determination and sub-letal effects. They work with software associated to environmental management and dynamic
modelling. Specific installations for the application of the protocols and software given by the professor.
Continuous assessment: 2 written tests, works and participation;
Final examination
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A concretização do programa exige que as dimensões teórica e prática do processo de ensino-aprendizagem (ensino
presencial) sejam feitas de forma integrada. As aulas de carácter teórico iniciam-se com a apresentação aos alunos de
um plano da lição e dos objetivos pretendidos. Durante as aulas, os alunos são incentivados a interagirem com o
docente ou com os colegas e a participarem na interpretação de situações práticas ou a relacionarem os assuntos
com conteúdos de outras unidades curriculares e situações decorrentes da sua própria experiência. A organização de
atividades de ensino e aprendizagem centradas em contextos reais, com significado para os alunos, facilitam o
desenvolvimento integrado de competências de natureza conceptual e aplicada. A mobilização de questões de âmbito
local, nacional ou internacional e outras que envolvam diversos pontos de vista, possibilita a organização de
processos de ensino-aprendizagem interessantes e válidos para a concretização das finalidades do programa. Neste
tipo de abordagens, o conhecimento e a compreensão de conceitos e processos científicos não se assumem, em si
mesmo, como finalidades de ensino e de aprendizagem; ao aluno apresentam-se, antes, como meios indispensáveis
para a compreensão efetiva das questões em análise. Para o conhecimento das espécies de plantas forrageiras e
pratenses é instalado e mantido um mostruário de plantas em vasos para observação pelos alunos e identificação de
diferenças morfológicas, estruturais e fisiológicas e seu relacionamento com os conceitos transmitidos nas aulas
teóricas e com as opções e práticas de cultivo de cada cultura. Nas aulas são apresentados conceitos teóricos e
exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados com fases de aplicação prática que favoreçam a
tomada de consciência pessoal sobre os conceitos, proporcionando ainda oportunidades para o desenvolvimento de
uma perceção mais correta dos mesmos. Nas aulas práticas são introduzidos conceitos teóricos que são aplicados
posteriormente com base em dados recolhidos em sistemas reais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The ultimate objective is promote the understanding of the key ecological processes, based on interdisciplinary
principles, from which management strategies can be designed to manage, mitigate and restore ecosystems functions
and biological communities that have been damaged by several types of anthropogenic disturbances, namely induced
by the agricultural practices. Therefore, this discipline gives a consistent formation on the applied ecology domain
with application, among others, on ecosystem management, ecological monitoring, and diagnosis of the ecological
status in changed natural, semi-natural, and artificial ecosystems. The philosophy of the contents is providing a
sequential formation, starting, in the first part of the program, with a more generalist concept teaching on Ecosystem
Dynamics. The Agriculture, Ecology and Environmental Management topic addresses a set of knowledge on climate,
soil and fertility, Botany, nutrition and physiology of plants, applying them and integr
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Freedman, B.. Environmental Ecology.
Jørgensen, S.E., Costanza, R., & Xu, F. Handbook of Ecological Indicators for Assessment of Ecosystem Health.
Woodley, S., Kay, J., & George, F.. Ecological Integrity and the Management of Ecosystems.

Mapa X - Anatomia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Anatomia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Jorge Antunes Colaço (T - 15h; PL - 60h ;OT - 15h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Alberto Silva Venâncio (T - 15h; PL - 75h;OT - 15h)
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (PL - 45h)
Maria Sofia Rodrigues Alves Pimenta (PL - 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de anatomia II tem como objetivo o estudo integrado da osteologia, miologia e artrologia da cabeça.
Pretende-se também que os alunos apreendam conhecimentos básicos da estrutura e nomenclatura do sistema
nervoso central e órgãos dos sentidos. Esta unidade curricular tem também como finalidade fornecer uma perspetiva
abrangente do sistema nervoso, com uma incidência particular nos tópicos relevantes para as neurociências clínicas.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The signature of anatomy II aims the integrated study of the head osteology, miology and arthrology . We also intend
that the students apprehend basic knowledge of the structure and nomenclature of the central nervous system and
sense organs. This course is also intended to provide a comprehensive overview of the nervous system, with a
particular emphasis on topics relevant to clinical neurosciences.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento embrionário do crânio e da face. Descrição do esqueleto crânio e da face. Considerações clínicas.
Artrologia e Miologia da cabeça. Irrigação, enervação, drenagem venosa e sistema linfático da cabeça.
Generalidades do sistema nervoso. Desenvolvimento embrionário do sistema nervoso.
Medula espinhal: Configuração externa e topografia. Meninges espinhais. Vascularização. Organização
morfofuncional.
Tronco do encéfalo: Morfologia. Núcleos dos nervos cranianos. Núcleos próprios do tronco do encéfalo.
Sistema nervoso periférico. Nervos cranianos: Origem aparente dos nervos cranianos.
Cerebelo: Configuração morfológica. Sistematização funcional.
Cérebro: Paleoencéfalo. Neoencéfalo. Rinencéfalo
Meninges encefálicas. Vascularização do encéfalo
Sistema nervoso autónomo. Sistema nervoso simpático e parassimpático
Órgão estatoacustico: Desenvolvimento embrionário. Anatomia do ouvido
Órgão da visão: Desenvolvimento embrionário do olho. Anatomia do olho
Sistema endócrino
6.2.1.5. Syllabus:
Embryonic development of the skull and face. Description of the skull and face skeleton. Clinical considerations.
Arthrology and myology of the head. Irrigation, innervation, venous drainage and lymphatic system of the head.
Central nervous system. Embryology of the nervous system.
Spinal cord: External configuration and topography. Vascularization. Morphofunctional organization.
The brain stem: Morphology. Nuclei of cranial nerves. Nuclei of the brain stem.
Peripheral nervous system. Cranial nerves: apparent cranial nerves origin.
Cerebellum: Morphological Configuration.
Brain: Paleopallium, neopallium and archipallium.
Meninges and fluid environment.
Autonomic nervous system. Sympathetic and parasympathetic systems.
Sense organs: Embryology and Anatomy of the ear. Embryonic development of the eye. Anatomy of the eye.
Endocrine system.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular proporcionam ao aluno uma preparação anatómica
macroscópica funcional da anatomia da cabeça, acompanhada de perspetiva clínica. Desta forma estes
conhecimentos servem de base para o estudo e compreensão de outros assuntos pré-clínicos e clínicos, com a
finalidade de saber correlacionar aspectos anatómicos com os fisiológicos no estudo do organismo. Os conteúdos
programáticos desta unidade curricular contribuem para a aquisição das competências descritas e consequente
valorização académica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this course provides the student with a macroscopic anatomical preparation of functional anatomy of
the head, accompanied by clinical perspective. Thus these findings form a basis for the study and understanding of
other preclinical and clinical studies subjects, in order to know how to correlate anatomical with the physiological
aspects of the organism study. The syllabus of this course contributes to the acquisition of skills and consequent
appreciation academic.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão do tipo magistral, com exposição dos temas por parte do docente, motivando a participação e
intervenção dos discentes.
Nas aulas práticas por sua vez, pretende-se que o aluno tenha um papel fundamental na dinamização do processo de
aprendizagem. Desta forma o aluno será estimulado a recolher o seu próprio material didáctico e a organizar o seu
processo de aprendizagem.
Só são admitidos a provas de avaliação os estudantes que:
-Estejam inscritos na UC, no ano letivo a que as provas dizem respeito;
-Façam a inscrição prévia nessas provas no SIDE.
MODOS DE AVALIAÇÃO
1- AVALIAÇÃO CONTINUA
Teórica: duas avaliações periódicas (o aluno aprova com a nota mínima de 9,0 valores em cada uma delas);
Prática: a valiação decorrerá durante as aulas práticas;
2- AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR
o aluno pode apresentar-se a avaliação complementar da parte que não aprove por avaliação contínua.
3- EXAME FINAL
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures will be like masterful, with exposure of the subjects by the teacher, encouraging the participation and
involvement of students.
In practical classes, it is intended that the student plays a key role in stimulating the learning process. Thus students
will be encouraged to collect their own teaching materials and organize their learning process.
Are only allowed on assessment modes students that :
-are enrolled at course in the academic year;
-have a registration in SIDE prior to testing;
ASSESSMENT MODES
1-CONTINUOUS EVALUATION
Theoretical assessment: two periodic evaluations- the student approves with the minimum values of 9.0 in each;
Practical assessment: will take place during the practical classes.
2-SUPPLEMENTARY EVALUATION
student may be evaluated by MODE 2 at the subject that he does not approve on continuous evaluation.
3- FINAL EXAM
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino é coerente com os objetivos: a natureza expositiva das aulas teóricas permite a transmissão clara
e eficiente dos conhecimentos fundamentais. Para além da exposição teórica dos conteúdos, dar-se-á um especial
enfoque a animações ilustrativas das matérias e que permitem a visualização de conteúdos complexos, facilitando a
compreensão e a aprendizagem.
As aulas práticas, tem uma metodologia orientada para que o discente, orientado pelo docente execute um conjunto
de procedimentos para alcançar competências na área da osteologia e de disseção da cabeça, sendo estimulada a sua
capacidade de interpretação autónoma de literatura especializada e salientada a necessidade responsabilidade e
interesse pela auto-aprendizagem, porque a educação médico-veterinária tem que ser de permanente atualização a
longo da vida profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method is consistent with the objectives: the nature of expository lectures allows clear and efficient
transmission of fundamental knowledge. Apart from the theoretical exposition of the contents, we will give a special
focus to the subjects and illustrative animations that allow the visualization of complex content, facilitating
comprehension and learning.
Practical classes, has a methodology geared towards the students, guided by teachers, follow a set of procedures to
achieve skills in osteology and dissection of the head, being stimulated their ability to autonomous interpretation of
literature and emphasized the need accountability and interest in self-learning (because education veterinary
examination has to be constantly updated throughout the working life.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CLIMENT, S., SARASA, M., MUNIESA, P., LATORRE, R. (2005). Manual de anatomía y embriología de los animales
domésticos: Miembro torácico y miembro pelviano. Sistema circulatorio. Esqueleto da cabeza.
CLIMENT, S., SARASA, M., MUNIESA, P., LATORRE, R. (2005). Manual de anatomía y embriología de los animales
domésticos Sistema nervoso central y órganos de los sentidos.
DYCE KM, SACK WO, WENSING CJG (2002).Textbook of veterinary anatomy.
Done, H.S.; Goody, P.C.; Evans, S.A.; Stickland, N.C. (2002). Atlas colorido de Anatomia Veterinária do cão e do gato.
SCHALLER, OSKAR (1992). Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature.

Mapa X - Bioquímica do Metabolismo
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bioquímica do Metabolismo
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Dario Loureiro dos Santos (T - 30h; OT - 10,1h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Celso Alexandre de Sá Santos (PL - 150h; OT - 40,2h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta UC os estudantes deverão adquirir um conjunto de competências que sejam amplas fornecendo-lhes
conhecimentos que possam ser utilizadas noutras UCs do plano de estudos deste mestrado. Em complemento aos
conhecimentos das propriedades físico-químicas e funções das biomoléculas adquiridas na unidade curricular de
Bioquímica Estrutural, ministrada no 1º semestre deste mestrado, na UC de Bioquímica do Metabolismo será
explorada inter-relação destes compostos no conjunto de reações que ocorrem na célula (metabolismo).
Adicionalmente, este estudo do metabolismo celular será diretamente relacionado com informação associada com
áreas mais avançadas de patologia, toxicologia ou farmacologia. Na prática deverão ser capazes de utilizar as técnicas
mais básicas de análise de processos metabólicos: espectrofotometria, electroforese, titulometria, cromatografia….
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit (CU) students must purchase a set of skills that are large by providing them knowledge that can
be used in other UCs of plan of studies of this masters. In addition to the knowledge of the physicochemical properties
and functions of biomolecules acquired in curricular unit of Structural Biochemistry, taught in 1st semester of this
master's degree, in the CU of Biochemistry of Metabolism will be explored inter-relationship of these compounds in the
set of reactions that occur in the cell (metabolism). Additionally, this study of cellular metabolism will be directly
related to information associated with more advanced areas of pathology, toxicology and pharmacology. In practice
should be able to use the more basic techniques for analysis of metabolic processes: spectrophotometry,
electrophoresis, titrimetry, chromatography….
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Bioenergética e Introdução ao Metabolismo.
2. Metabolismo de glúcidos: Glicólise e Neoglucogénese; Ciclo de Krebs; Complexos respiratórios, transporte
eletrónico e fosforilação oxidativa mitocondrial; Via das pentoses-fosfato; Via do ácido urónico; Biossíntese e
degradação do glicogénio.
3. Metabolismo de lípidos: Catabolismo de ácidos gordos; Anabolismo de ácidos gordos; Biossíntese de triglicéridos,
fosfoglicéridos e esfingolípidos; Biossíntese do colesterol e sua regulação: Biossíntese de derivados de colesterol:
ácidos biliares e hormonas esteróides; Transporte de lípidos: metabolismo de lipoproteínas.
4. Metabolismo de compostos azotados: Catabolismo dos aminoácidos; Biossíntese dos aminoácidos; Biossíntese e
catabolismo das purinas: regulação; Biossíntese e catabolismo das pirimidinas. Biossíntese de ribo- e
desoxirribonucleótidos.
5. Integração do Metabolismo.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Bioenergetics and Introduction to metabolism.
2. Metabolism of carbohydrate: glycolysis and Neoglucogenese; Krebs cycle; Mitochondrial respiratory complex,
electronic transport and oxidative phosphorylation; Pentose-phosphate pathway; Uronic Acid pathway; Biosynthesis
and degradation of glycogen.
3. Metabolism of lipids: catabolism of fatty acids; anabolism of fatty acid; biosynthesis of triglycerides,
phosphoglycerides and sphingolipids; biosynthesis of cholesterol and control mechanisms: biosynthesis of
derivatives of cholesterol, bile acids and steroid hormones; transport of lipids: metabolism of lipoproteins.
4. Metabolism of nitrogen compounds: catabolism of amino acids; biosynthesis of amino acids; biosynthesis and
catabolism of purines - control mechanisms; biosynthesis and catabolism of pyrimidines. Biosynthesis of ribo- and
desoxirribonucleotidos.
5. Integration of metabolism.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O Metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem na célula e que estão na origem das funções apresentadas por
uma célula, um órgão ou um sistema fisiológico nos animais. O conhecimento dessas reacções, participantes
moleculares e mecanismos de regulação, permitem compreender o normal funcionamento desses sistemas
biológicos, em situação fisiológica (normal) e por outro lado racionalizar as alterações que ocorrem em situação
anómala (patológica). A visão holística das várias vias metabólicas permite compreender o que se encontra alterado e
prever desenvolvimento no processo patológico. Por outro lado, a antevisão do desenrolar de todo o processo
patológico permite propor de forma científica e racional formas terapêuticas de conduzir o sistema biológico a voltar à
normalidade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Metabolism is the set of reactions that occur in the cell and which are the source of the functions presented by a cell,
an organ or a physiological system in animals. Knowledge of these reactions, molecular participants and regulatory
mechanisms, allow us to understand the normal functioning of these biological systems in (normal) physiological
situation and secondly rationalize the changes that occur in anomalous situation (pathological). A holistic view of the
various metabolic pathways allows us to understand what is changed and provide development in the pathological
process. Moreover, the preview of the progress of the whole pathological process enables us to propose scientific and
rational therapeutic ways to drive biological system to return to normal.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino teórico baseia-se na exposição oral apoiada por apresentações multimédia. Será dada a oportunidade aos
estudantes para discussão, quando pertinente para os conteúdos a serem lecionados na aula, sendo as discussões
moderadas pelo docente.
As aulas práticas serão lecionadas no laboratório, onde os estudantes terão de executar protocolos experimentais em
bioquimica estrutural, estando estes, sempre que possível, associados às matérias a serem lecionadas nas aulas
teóricas. Os trabalhos práticos terão uma breve introdução de caráter teórico, baseada em exposição oral pelo
docente.
Na prática de bioquímica metabólica, a execução dos protocolos, assim como a discussão dos resultados obtidos, é
realizada pelos estudantes com apoio do docente. Aos estudantes serão ainda disponibilizados, previamente, todos os
ficheiros multimédia apresentados nas aulas, bem como os protocolos utilizados nas aulas práticas.
Os estudantes são avaliados em avaliação contínua, complementar e exame.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical classes are based on oral exposure supported by multimedia presentations. Will be given to students
the opportunity for discussion all topics relevant to the content being taught in the classroom. All the discussion will
be moderate by the professor.
Practical classes will be taught in the lab, where students will have to run experimental protocols in structural
biochemistry, and these, whenever possible, will be associated with the matters to be taught in lectures. Practical work
will have a brief theoretical introduction based on oral presentation by the teacher.
In practical component of metabolic biochemistry, the practical implementation of the protocols, as well as the
discussion of the results, is conducted by students but supported by the teacher. To the students will also be available
in advance all media files presented in class as well as the protocols used in practical classes.
Students are evaluated in continuous, additional and exam evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De acordo com os objetivos definidos, importa transmitir aos alunos vários conceitos teóricos, com vista a aprofundar
os conhecimentos adquiridos em níveis de ensino inferiores. Assim, metade das horas de contacto nesta UC
correspondem a aulas teóricas de teor expositivo, mas dando ênfase à discussão alargada, para que os próprios
alunos e os docentes envolvidos possam não só aferir o grau de conhecimentos prévios, bem como promover o seu
aprofundamento e a aquisição das competências referidas anteriormente. Por ser fundamental a consolidação de
alguns conhecimentos transmitidos na teórica, e ainda porque os alunos devem ser capazes de utilizar materiais de
laboratório, a componente prática torna-se imprescindível. Esta envolve aulas de práticas laboratoriais, onde os
alunos executarão trabalhos práticos que se pretende estejam relacionados, se bem que nem sempre seja possível
que estejam em fase, com os conteúdos teóricos. Os alunos contactarão assim com algumas técnicas laboratoriais, as
quais permitirão a obtenção de resultados experimentais, que os ajudarão a compreender os assuntos abordados na
componente teórica, consolidando desta forma os conhecimentos adquiridos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Accordingly with the established objectives, it is important to give to the students various theoretical concepts in order
to deepen the knowledge gained in lower levels of education. Thus, half of the contact hours of this UC corresponds to
content of expository lectures, but emphasizing the broader discussion, so that the students and teachers involved do
not only assess the degree of prior knowledge and promote the further development and acquiring the skills
mentioned above. In addition, because it is essential to consolidate the theoretical knowledge and the students also
should be able to use lab materials, the practical component becomes essential. This component involves practical
laboratory classes, where students perform practical work that is intended to relate, though not always possible to be
in phase with the theoretical ones. So, students will contact with some laboratory techniques which allow obtaining
experimental results that will help them understand the issues addressed in the theoretical component, thus
consolidating the acquired knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Engelking, L. R. (2011). Textbook of Veterinary Physiological Chemistry. 2nd edition.
Harvey, R.A. & Ferrier, D. R. (2011). Biochemistry. 5th edition.
Lieberman, M., & Marks, A.D. (2009). Basic Medical Biochemistry - a clinical approach. 3rd edition.
Nelson, D.L., & Cox, M.M. (2008). Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition.

Mapa X - Exognosia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Exognosia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Virgínia Alice Cruz dos Santos (T - 15h; PL - 150h; OT - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Conhecer e aplicar, de forma correta, a terminologia associada ao estudo da etnologia e do exterior dos animais;
- Identificar as raças mais representativas de cada espécie animal, em especial as raças existentes em Portugal;
- Conhecer, e associar a cada aptidão produtiva, as belezas absolutas e relativas e os defeitos absolutos e relativos
mais comuns nas diferentes espécies;
- Saber aplicar os métodos de contenção animal mais usuais;
- Saber utilizar a biometria como técnica auxiliar da avaliação morfológica dos animais;
- Conhecer os diferentes métodos de identificação animal e a legislação portuguesa que lhe está associada relativa às
diferentes espécies;
- Saber estimar a idade dos animais com base em algumas particularidades anatómicas e morfológicas;
- Conhecer a mecânica e a estática associada às posturas e movimentos dos animais;
- Fazer uma abordagem à apreciação morfológica dos animais com objetivos técnicos e lúdicos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Know and apply correctly the terminology associated with ethnology and animals' exterior;
- Identify the most representative breeds of each animal species, especially autochthonous breeds;
- Ability to associate with each production type absolute and relative beauties or absolute and relative defects;
- Apply the most usual methods of animal restraint;
- Use the biometry as an auxiliary technique for animal morphological evaluation;
- Know the methods of animal identification and Portuguese legislation for the different species;
- Learn to estimate animals age based on anatomical and morphological features;
- Understand the animal's mechanics associated with attitudes and movements;
- Animal's morphologic evaluation with technician or ludic goals.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. PROGRAMA DAS AULAS TEÓRICAS
1. Definição e âmbito de estudo da EXOGNÓSIA
2. Etnologia
3. Caracteres morfológicos da espécie bovina e zebuína
3.1. Características gerais
4. Caracteres morfológicos da espécie equina e asinina
4.1. Características gerais
5. Caracteres morfológicos da espécie suína
5.1. Características gerais
6. Caracteres morfológicos da espécie canina
6.1. Características gerais
7. Caracteres morfológicos da espécie felina
7.1. Características gerais
8. Forma e função
8.1. Exemplos atuais da forma e função
II. PROGRAMA DAS AULAS PRÁTICAS
1. Exterior dos animais
1.1. Beleza relativa e beleza absoluta
1.2. Defeito relativo e defeito absoluto
1.3. Regiões do exterior dos animais
2. Meios de contenção animal
3. Biometria
4. Tipos de Pelagens
4.1. Classificação das pelagens de equinos e bovinos
5. Métodos de Identificação animal
6. Estimativa da idade dos animais
7. Mecânica e estática animal
8. Apreciação animal
6.2.1.5. Syllabus:
I. THEORETICAL CLASSES
1. Definition and area of study of EXOGNOSIS
2. Ethnology
3. Morphological features of bovine and zebuine specie
3.1. General characteristics
4. Morphological features of equine specie
4.1. General characteristics
5. Morphological features of suine specie
5.1. General characteristics
6. Morphological features of canine specie
6.1. General characteristics
7. Morphological features feline specie
7.1. General characteristics
8. Shape and animal production type
II. PRACTICAL CLASSES
1. Animal morphology
1.1. Relative beauty and absolute beauty
1.2. Relative defect and absolute defect
1.3. Body parts of animals
2. Methods of animal restraint
3. Biometrics
4. Types of hair coats
4.1. Classification of hair coats of cattle and horses
5. Animal identification systems
6. Estimation on animal age
7. The animal movements
8. Animal evaluation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
A lecionação dos conteúdos programáticos da unidade curricular irá permitir que os alunos desenvolvam os
conhecimentos e competências previstos nos objetivos, garantido a coerência entre os conteúdos programáticos com
os objetivos da unidade curricular. A correspondência entre os pontos do programa e os objetivos é evidente na maior
parte dos pontos, noutros pontos implica uma interligação de todos os conteúdos programáticos para que essa
correspondência seja mais evidente. Pretende-se que o aluno aprenda os conceitos e linguagem essenciais ao estudo
do exterior dos animais domésticos e seja desafiado a realizar uma apreciação dos animais tendo em conta a sua
morfologia e tipo de produção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching of the syllabus will allow to the students to develop the knowledge and skills set out on objectives,
ensuring consistency between the syllabus and the objectives of the course. The correspondence between the
syllabus and objectives is evident in most of the points, in some points implies an interconnectedness of all program
content for this correspondence to be more evident. It is intended that the student learns the essential concepts and
language of animals exterior and finally the students will be challenged to perform an assessment of the animals
taking into account the animal morphology and production type.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino teórico baseia-se na exposição oral apoiada por apresentações multimédia. Nas aulas práticas os alunos
terão de executar alguns protocolos, alguns na sala de aula outros nas instalações animais com a aplicação e/ou
observação de conceitos práticos e teóricos previamente apresentados.
Serão disponibilizados aos alunos os ficheiros das aulas lecionadas, bem como os protocolos utilizados nas aulas
práticas.
Modo 1 – Avaliação Contínua
Modo 2 – Avaliação Contínua seguida de Avaliação Complementar
Modo 3 – Avaliação por Exame Final
A avaliação contínua baseia-se na realização de 2 testes escritos sobre a matéria teórica e prática lecionada.
A classificação final (CF)
CF= (teste 1 + teste 2) / 2
O aluno será aprovado se a CF for igual ou superior a 9,5 valores com,
• Obtenção de frequência à unidade curricular
• Classificação de cada um dos 2 testes escritos não inferior a 9 valores.
A classificação média dos 2 testes escritos não pode ser inferior a 9,5 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical teaching will be based on oral presentations supported by multimedia. In practical classes students will
have to perform protocols, some in classroom, other in animal's facilities in order to apply and/or observe practical and
theoretical concepts previously presented. To the students there will be supplied all the files prepared by the teacher,
together with the protocols executed in practical lessons.
Type 1 – Continuous evaluation
Type 2 – Continuous evaluation followed by Complementary evaluation
Type 3 – Evaluation for final exam
Continuous evaluation is based on the realization of 2 written tests of theoretical and practical subjects.
The final grade (CF) will be calculated by the formula:
CF= (test 1+ test 2) / 2
The student will be approved if the CF is equal to or higher than 9.5 with:
• Admission to Curricular Unit
• Classification of each of the two written tests not less than nine values.
The average rating of 2 written tests may not be less than 9.5.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino associadas às aulas teóricas e às
aulas práticas laboratoriais com os objectivos fundamentais da Unidade Curricular. Assim a obtenção dos
conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objectivos será conseguida através da participação nas aulas
teóricas e nas aulas práticas laboratoriais . Nas aulas práticas-laboratoriais procurar-se-á reforçar a obtenção de
conhecimentos sobretudo através do contacto com os animais, sempre que se justificar, e de exercícios que permitam
explorar e alicerçar os conhecimentos teóricos adquiridos. A avaliação dos alunos servirá para a aferição da eficácia
das metodologias de ensino desenvolvidas na aquisição dos objectivos da unidade curricular e, se necessário, poderse-á realizar algumas correcções nas metodologias de ensino.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of classes will take place harmonizing the teaching methodologies and the types of classes to the
fundamental objectives of the course. Thus the attainment of scientific and technical objectives will be achieved
through participation in lectures and laboratory-practical lasses. In laboratory-practical lessons will seek to reinforce
the knowledge mainly through the presence of animals, when justified, and exercises that allow the students to explore
and enforce the theoretical knowledge. The evaluation will serve to measure the effectiveness of the teaching methods
in the acquisition of the objectives of the course and, if necessary, some adjustments in teaching methods will be
made.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cid, P.S. (2001). O Exterior dos bovinos das Raças Autóctones.
Cid, P.S. (2001). O Exterior do Cavalo.
Fraústo da Silva, et al. (2003). Estimativa da idade dos equinos através do exame dentário.
Portas, M. (2003). Identificação de Equinos.
Sañudo, C., Forcada, F., Cepero, R., & Thos, J. (1984). Manual de diferentiation etnológica.
Silva, A.T.M. (2009). Guia para o estudo do cavalo.

Mapa X - Genética Clássica, Quantitativa e das Populações
6.2.1.1. Unidade curricular:
Genética Clássica, Quantitativa e das Populações
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Eduardo Lima Brito (T - 30h; OT - 12,6h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Isaura Alberta Oliveira de Castro (PL - 30h;OT - 6,3h)
Maria João Magalhães Gaspar (PL - 120h; OT -31,4h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer uma visão integrada da Genética Mendeliana e Genética Quantitativa focando o conceito de heritabilidade
(h2) para dar uma base científica para o Melhoramento Animal. Perspectiva evolutiva baseada em conhecimentos
fornecidos pela Genética das Populações e Citogenética.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide an integrated vision of Mendelian Genetics and Quantitative Genetics focused in the heritability concept
(h2) in order to give a scientific base for animal breeding. To present an evolutionary perspective based in knowledge
supplied by Population Genetics and Cytogenetics.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas teóricas:
1. Introdução
2. Noções básicas de Hereditariedade
3. Alelomorfismo múltiplo.
4. Variabilidade do efeito génico
5. Interacção génica e epistasia
6. Determinismo sexual.
7. Hereditariedade ligada ao sexo.
8. Genes letais e Heredopatologia
9. Ligação e mapeamento génico em procariotas e eucariotas.
10. Citogenética.
11. Genética Quantitativa.
12. Genética das Populações e Evolução.
Aulas práticas laboratoriais:
1) Manuseamento com Drosophila melanogaster;
2) Dihibridismo;
3) Hereditariedade ligada ao sexo;
4) Genética de Populações com e sem seleção;
5) Cariótipos.
Dos trabalhos práticos acima listados serão seleccionados 2 a 3 de acordo com a disponibilidade de material
biológico.
Aulas teórico-práticas:
Resolução de exercícios
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical classes:
1. Introduction
2. Inheritance basics
3. Multiple alleles
4. Variability of gene effect
5. Gene interaction and epistasis
6. Sexual determinism
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7. Sex-linked inheritance
8. Lethal genes and heredopathology
9. Linkage and eukaryotes and prokaryotes mapping
10. Cytogenetics
11. Quantitative Genetics
12. Population Genetics
Practical classes:
1. Handling Drosophila melanogaster
2. Dihybridism
3. Sex-linked inheritance
4. Population genetics with and without selection
5. Karyotypes
Two or three of the practical works listed above will be selected in accordance with biological material availability.
Theoretical-practical classes:
Resolution of exercises
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Pretende-se que os alunos adquiram competências teórico-práticas na área da Genética Mendeliana e aparentes
exceções ao mendelismo.
Para tal serão lecionadas aulas teóricas e aulas práticas com apoio tutorial onde serão abordados aspetos
relacionados com o modo manuseamento e de transmissão das características em Drosophila melanogaster. Os
alunos resolvem também exercícios de consolidação desta matéria. Pretende-se também que os alunos adquiram e
percebam a importância do conceito de heritabilidade (h2) para o Melhoramento Animal, lecionado nas aulas teóricas
de Genética Quantitativa. Espera-se ainda que os alunos adquiram conhecimentos de evolução de espécies animais.
Para tal serão lecionadas aulas teóricas e aulas práticas com apoio tutorial de Genética Evolutiva e das Populações
bem como de Citogenética.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is intended that students acquire theoretical and practical skills in the area of Mendelian genetics and apparent
exceptions to Mendel laws.
To do so it will be taught theoretical and practical classes with tutorial support which will consider issues related to the
handling and mode of transmission of characteristics in Drosophila melanogaster. Students also solve consolidation
exercises in this matter. It is also intended that students acquire and realize the importance of the concept of
heritability (h2) for Animal Breeding, taught in the lectures of Quantitative Genetics. It is also expected that students
acquire knowledge of evolution of animal species. To do this it will be taught theoretical and practical classes with
tutorial support of Population and Evolutionary Genetics as well as Cytogenetics.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição de diapositivos. Os PDFs das aulas são previamente fornecidos aos alunos. Nas aulas,
para além da exposição por parte do docente, promove-se a discussão dos diferentes conteúdos programáticos e
incentiva-se os alunos a apresentarem as suas dúvidas.
As aulas práticas consistem na realização de trabalhos práticos laboratoriais visando a aplicação e consolidação dos
conceitos teóricos leccionados nas aulas teóricas. Os trabalhos decorrem em grupos de 3 a 4 alunos. Serão também
lecionadas aulas teórico-práticas com resolução de exercícios que complementam os conteúdos lecionados nas aulas
teóricas. Após uma breve introdução ao tema feita pelo professor, os alunos resolvem os exercícios práticos
propostos e no final de cada exercício será feita a análise e discussão dos resultados.
A avaliação desta UC é efectuada exclusivamente por Exame (Modo de avaliação 3).
É obrigatória a inscrição prévia no SIDE para a realização de qualquer uma das provas abaixo
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lectures are presented with power point presentations. Classes PDFs are previously published in the
SIDE platform. In the classes, in addition to the exhibition by the professor, the discussion of the various syllabuses is
promoted and the students are encouraged to submit their questions.
The practical classes consist mainly in the application and consolidation of theoretical concepts by performing
experimental protocols. The works are held in groups of 3 to 4 students.
Theoretical-practical classes with resolution of exercises will also be taught in order to complement the theoretical
classes. After an introductory explanation by the professor the students analyze and discuss the results obtained.
The evaluation of this CU is made exclusively by Examination (Mode 3). The previous registration in SIDE for any one
of the tests listed above is obligatory.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A UC apresenta a tipologia de aulas teóricas e aulas práticas laboratoriais para além de aulas tutoriais. Para que os
objectivos da unidade curricular sejam atingidos é fundamental que haja uma forte participação dos alunos. Assim nas
aulas, para além da exposição por parte do docente, promove-se a discussão dos diferentes conteúdos programáticos
e incentivam-se os alunos a apresentarem as suas dúvidas. Nas aulas práticas os alunos realizam trabalhos
relacionados com os temas lecionados nas aulas teóricas elaborando pequenos relatórios da atividade laboratorial
para posterior discussão em aulas tutoriais. Nas aulas práticas são também resolvidos exercícios relacionados com
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os temas teóricos lecionados. Os alunos são ainda incentivados a ler artigos científicos sobre temas específicos e
previamente cedidos pelo corpo docente da unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The CU presents the typology of lectures and laboratory practical classes in addition to tutorial classes. To ensure that
the objectives of the curricular unit are achieved it is essential a strong participation of the students. So, in class in
addition to the exhibition by the lecturer, the discussion of different syllabus will be promoted and students are
encouraged to submit their questions. In practical classes students carry out work related to the material taught in
lectures developing small laboratory activity reports for further discussion in tutorial classes. In practical classes are
also solved exercises related to the taught theoretical issues. Students are also encouraged to read scientific articles
on specific topics that are previously assigned by the professors.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Elrod, S. and Stansfield, W. (2010). Genetics (Schaum's Outline Series) (5th Edition).
Hartl, D.L. (2000). A Primer of Population Genetics (3rd Edition).
Klug, W.; Cummings, M.; Spencer, C.A. and Palladino, M. (2012). Concepts of Genetics (10th Edition).
Nicholas, F.W. (2009). Introduction to Veterinary Genetics (3rd edition).
Pierce, B.A. (2013). Genetics: A conceptual approach (5 th Edition).

Mapa X - Histologia Veterinária Especial
6.2.1.1. Unidade curricular:
Histologia Veterinária Especial
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Avelar Rodrigues (T - 30h; PL - 123,75h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Margarida de Oliveira M. Guerreiro Calado (PL - 60h)
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (PL - 41,25h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O estudo da Histologia Veterinária Especial tem como objetivo principal o conhecimento da composição e organização
histológica dos tecidos constituintes dos orgãos e demais estruras anatómicas dos diferentes sistemas e aparelhos
dos animais. Este estudo visa não só a a anatomia microscópica dos elementos, mas também uma perspetiva que
integra o binómio forma-função, de modo a associar as características histológicas desses elementos às suas
funções. Deste modo procura-se fornecer bases de conhecimento indispensáveis ao estudo de outras UC como a
Fisiologia, a Patologia Geral e a Anatomia Patológica.
No final do semestre, os alunos deverão ter a compreensão da histologia e morfofisiologia dos diferentes orgãos dos
aparelhos e sistemas dos animais domésticos e das principais funções e deverão saber identificar e caracterizar, por
observação em microscopia fotónica, preparações histológicas dos diversos elementos anatómicos estudados ao
longo do semestre.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of Veterinary Histology Special's is the study of the composition and histological organization of the
organs. This study aims not only the knowledge of the microscopic anatomy of the elements, but also a perspective
that associate the histological characteristics of these elements in their functions. Thus we seek to provide
background knowledge essential to the study of other Ucs such as Physiology, General Pathology and Pathological
Anatomy.
At the end of the semester, students must have an understanding of the histology of different organs and should be
able to identify and characterize, by microscopic observation, histological preparations of the various anatomical
elements studied throughout the semester.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Composição e organização histológica dos elementos anatómicos que constituem os diversos sistemas e aparelhos.
O sistema nervoso e o sistema musculo-esquelético são estudados no primeiro semestre, associado ao tecido
nervoso e ao tecido conjuntivo. A abordagem do último ponto do programa está dependente do nº de aulas efectivas
do semestre.
Sistema cardiovascular
Sistema imunitário
Sistema Endócrino
Aparelho Digestivo
Aparelho respiratório
Sistema tegumentar: pele e anexos
Aparelho urinário
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Aparelhos genitais masculino e feminino
Órgãos dos Sentidos
6.2.1.5. Syllabus:
Composition and histological organization of the anatomical elements that constitute the various systems and
apparatus. The nervous system and musculoskeletal system are studied in the first semester, associated with nerve
tissue and connective tissue. The last point of the program is dependent on the number of actual classes of the
semester.
Cardiovascular System
Immune System
Endocrine System
Digestive Apparatus
Respiratory Apparatus
Integumentary System: Skin and Appendages
Urinary Apparatus
Male and female genital apparatus
Sense Organs
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos, organizados de acordo com os diferentes sistemas e aparelhos, permitem a aquisição
de conhecimentos sobre a histologia dos diferentes orgãos (e outros elementos anatómicos), e o reconhecimento das
principais características que permitem a sua distinção histológica, bem como a associação entre as características
morfológicas e a função.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents, organized according to the different systems and apparatus, allow the acquisition of
knowledge about the histology of different organs (and other anatomical elements), and recognition of key features
that allow its histological distinction, as well as the association between morphology and function.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AULAS TEÓRICAS:
Para além da bibliografia recomendada, alguns dias antes de cada aula os alunos têm acesso, ao material auxiliar da
exposição oral da mesma – apresentação multimédia, diapositivos; de modo a melhor poderem acompanhar e
participar na aula.
AULAS PRÁTICAS:
Materiais: microscópio triocular, ligado a sistema multimédia para projecção vídeo e cada aluno tem ao seu dispor um
microscópio e uma coleção de preparações histológicas respeitantes à matéria em estudo.
Avaliação teórica: 1 teste de resposta fechada (verdadeiro ou falso); A componente teórica (T), vale 50% da
classificação final (CF); Avaliação prática: 2 provas, observação (ao microscópio), de 1 conjunto de preparações
histológicas. Os alunos têm que Identificar o orgão ou região representada em cada preparação; e elementos
histológicos presentes no orgão ou elemento anatómico em causa; cada teste (P1 e P2), 25% da classificação final.
Aprovado se CF for ≥ 9,5 valores e T e P com classificação ≥ a 9,0 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
THEORETICAL LESSONS:
A weekly class 2 h long. In addition to the general bibliography recommended, a few days before each lesson, students
have access to the handouts from the multimedia presentation of the lecture, so they can better follow and participate
in the class.
PRACTICAL LESSONS:
Materials: a triocular microscope , connected to a multimedia system for video projection and each student has at its
disposal a microscope and a collection of histological preparations of the organs under study.
Whenever possible the practical study of the main elements of a system is made in the week following its study in the
theoretical lecture.
Theoretical assessment: 1 test (multiple choice questions) and two pratical evaluations (microscopic exam and
discussion of four slides each), students must have at least 9,0 values and an average score of 9,5 to get approval.
Final classification = Tx0,5+Px0,5
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Aulas teóricas: para além da bibliografia geral recomendada, alguns dias antes da cada aula os alunos têm acesso, ao
material auxiliar (apresentação multimédia), de modo a melhor poderem acompanhar e participar na aula e organizar
antecipadamente o seu estudo.
Aulas práticas: sempre que possível o estudo prático dos principais elementos de um sistema ou aparelho é feito na
semana seguinte à sua abordagem na aula teória, o que permite uma melhor integração entre a componente teórica e a
prática; Na primeira parte da aula, os alunos acompanham (e participam), por projecção vídeo, a observação
microscópica
e descrição, feita pelo docente, de preparações histológicas representativas da matéria em estudo. É dada relevância
especial às características distintivas dos vários órgãos e verifica-se a capacidade dos alunos em reconhecer em
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preparações histológicas, os elementos histológicos abordados nas aulas teóricas de modo a associar o estudo
teórico e o
prático.Na segunda parte da aula (mais de metade do tempo útil), os aluno fazem o estudo por observação ao
microscópio de preparações histológicas iguais ou semelhantes à usadas na primeira parte, esclarecendo as dúvidas
e os problemas que surgirem com o docente responsável pela aula.
Gradualmente são introduzidas preparações abordadas em aulas anteriores, de modo a que haja uma revisão da
matéria e o aluno exercite o diagnóstico histológico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In addition to the general bibliography recommended, a few days before each theoretical lecture, students have access
to the handouts from the multimedia presentation of the lecture, so they can better follow and participate in the class.
Whenever possible the practical study of the main elements of a system is made in the week following its study in the
theoretical lecture.
In the first part of the lesson, students can follow, and participate, by video projection, the microscopic observation
and description of an organ, given by the teacher. Special importance is given to the distinctive features of the various
organs. In the second part of the class (more than half the time), the students can observe and study by microscopy
the same or similar histological preparations used in the first part and can clarify their doubts and problems with the
teacher responsible for the class.
Evaluation: For the theoretical part (T) there is a multiple choice question test (50% of the final classification) and the
laboratory work is evaluated two pratical evaluations - microscopic examination and discussion of four slides - each
one values 25% of the final classification
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
HISTOLOGIA BÁSICA - TEXTO E ATLAS - 11ª EDIÇÃO, LUIZ CARLOS UCHOA JUNQUEIRA , JOSE CARNEIRO
Atlas Colorido de Histologia Veterinária, 2ª ed. reimpressão: 2008, Linda Bacha, William J. Bacha Jr

Mapa X - Introdução à Investigação Científica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Investigação Científica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Avelar Rodrigues (TP - 41,2h; S - 4h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Artur Severo Proença Varejão (TP - 10,28h)
Carlos Alberto Antunes Viegas (TP - 10,28h)
Luís Miguel Joaquim Marques Antunes (TP - 10,28h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC de Introdução à Investigação Científica visa desenvolver e aperfeiçoar as competências necessárias para a
prática da investigação científica no domínio das ciências veterinárias, nas suas diferentes áreas de actividade,
através do domínio dos métodos de planeamento e de organização da metodologia experimental, com destaque para o
estudo sistemático dos diferentes processos, de acordo com as exigências da comunidade científica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The CU Introduction to Scientific Investigation aims to develop and improve skills necessary for the practice of
scientific research in the field of veterinary science in their different areas of activity by the knowledge of the methods
of planning and organization of the experimental methodology.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução:
Perspetiva histórica.
Ciência e investigação. Conhecimento científico e método científico. A formulação de teses e hipóteses.
Conceitos de “objeto” e “material” de estudo. Métodos de estudo científico;
Delineamento experimental
A noção de “variável”:
Tipos de variáveis e escalas de medida.
O controlo das variáveis.
Discussão de exemplos.
Nomenclatura científica e normas gerais de organização, estrutura e redacção de documentos científicos ou
académicos.
“Linguagem” e terminologia científica versus língua “padrão”.
Normas gerais de organização e redacção diferentes tipos de documentos.
Utilização de animais em investigação científica:
Normas de utillização e maneio das espécies animais mais usadas em investigação.
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Exemplos de protocolos gerais de colheita de material biológico e de vários parâmetros fisiológicos, em animais de
experimentação.
6.2.1.5. Syllabus:
Scientific knowledge and scientific method. Theories and hypotheses. Concepts of "object" and "material". Methods of
scientific study, Experimental design; Types of variables; Validation and limitations of the experimental method;
Discussion of examples.
Literature research: Use of the main bibliographic databases.
Scientific nomenclature and general rules of organization and writing an academic or scientific documents; Analysis of
examples.
Management of laboratory animals. Examples of general protocols for collecting biological material and physiological
parameters in laboratory animals.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos são abordados duma forma aplicada, estimulando a discussão com, e entre os alunos,
de modo a colmatar eventuais falhas de formação em determinadas áreas e a estimular a discussão científica e a
aplicação do chamado "Método Científico".
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents are approached in an applied study, stimulating discussion with, and among students in
order to fill any gaps in their training in certain areas and to stimulate scientific discussion and application of the
"Scientific Method".
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sempre que possível, nestas aulas serão utilizadas metodologias de ensino interativas, envolvendo os alunos no
processo de ensino aprendizagem, recorrendo a vídeos, usando bases de dados disponíveis "on-line", discussão de
artigos relativos às diferentes matérias, etc..
Os alunos com condições de terem frequência à UC e são avaliados por dois testes e são aprovados se a média das
classificações for maior ou igual a 9,5 valores, e nenhum dos testes tiver classificação inferior a 9.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Whenever possible, in these classes will be used interactive teaching methodologies, involving students in the
teaching-learning process, using videos, databases available "online", discussion of papers on different subjects, etc.
..
Students admitted to assessment are evaluated by two theoretical assessment tests (multiple choice questions), T1
and T2; Final= [(T1+T2)/2]and areaproved if final classification is equal or major to 9,5; Students must have at least 9,0
values in each evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas os assuntos são abordados numa perspectiva prática e tentando envolver os alunos na resolução de vários
problemas. Procurar-se-á encorajar os alunos a alargarem os seus conhecimentos para além daqueles que são
ministrados nas aulas, incentivando a pesquisa bibliográfica e a utilização de recursos disponíveis "on-line" e
apoiando-os na resolução de problemas e dúvidas que eventualmente apresentem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In class issues are approached from a practical perspective and trying to engage students in solving various problems.
Students are encouraged to broaden their knowledge beyond those that are taught in class, stimulating the use of
literature and resources available "online" and teachers must assist them in solving problems and doubts.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dada a natureza deste curso, que trata de forma complementar, assuntos diferentes e com um carácter eminentemente
prático, bibliografia geral não é mostrado, sendo da responsabilidade de cada professor fornecer referências para
cada aula ou módulo.
Given the nature of this course, which deals in a complementary way, different subjects and with a character eminently
practical, general bibliography is not shown, being the responsibility of each teacher provide references for each
lesson or module.

Mapa X - Anatomia III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Anatomia III
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Silva Venâncio (T - 30h; PL - 120h; OT - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (PL - 60h)
Maria Sofia Rodrigues Alves Pimenta (PL - 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com a UC de Anatomia III pretende-se que o aluno adquira conhecimentos sobre a constituição anatómica das
cavidades corporais e dos seus órgãos, vascularização e inervação.
Com esta unidade curricular pretende-se que o aluno:
- identifique e distinga as porções constituintes dos órgãos que constituem o aparelho respiratório, digestivo e
glândulas anexas, e aparelho urogenital dos diferentes animais domésticos estudados;
- esteja familiarizado com a anatomia topográfica associada às cavidades corporais, assim como com as suas
relações anatomofuncionais;
- tenha obtido conhecimentos de nomenclatura anatómica correta e aplicada à esplancnologia;
- conheça, identifique e compreenda a vascularização, e inervação vegetativa das cavidades torácica, adbominal e
pélvica;
- compreenda a correlação existente entre os órgãos/vísceras, angiologia e neurologia responsável pelo
funcionamento do aparelho respiratório, digestivo e glândulas anexas, e aparelho urogenital;
- anatomia das aves.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With the course of Anatomy III is intended that the students understand the anatomical constitution of body cavities,
and anatomical interactions of their constituents. The target animal studies in this course are carnivorous, herbivorous
monogastric animals, ruminants and omnivores. With this course is intended that the student:
- Identify and distinguish the constituent parts of the intestines and organs that constitute the respiratory, digestive
and urogenital apparatus;
- Are familiar with the topography associated with the body cavities, as well as their anatomical relationships;
- Obtained knowledge of anatomical nomenclature applied in splanchnology;
- Know, identify and understand the vasculature, and vegetative innervation of the thoracic, abdominal and pelvic
cavities;
- Understand the correlation between the organs/viscera, cardiology and neurology responsible for the functioning of
the respiratory, digestive and accessory glands, and urogenital system;
- Bird Anatomy.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Constituição do Aparelho Respiratório. Mediastino e pleuras. Circulação pulmonar. Vascularização e inervação
Diafragma e musculos respiratórios.
Coração.
Arco aórtico, tronco braquiocefálico e aorta torácica: ramos parietais e viscerais. Veias da cavidade torácica.
Inervação simpática e parassimpática da cavidade torácica. Drenagem linfática da cavidade torácica.
Aparelho Digestivo.
Inervação simpática e parassimpática das vísceras da cavidade abdominal: nervo vago e tronco simpático. Drenagem
linfática das vísceras da cavidade abdominal. Mesos, ligamentos e omentos.
Fígado e vias biliares. Inervação e vascularização.
Pâncreas e vias pancreáticas.
Órgãos linfóides: baço e timo.
Sistema urinário.
Aparelho genital masculino.
Aparelho genital feminino.
Vascularização, inervação e drenagem linfática das vísceras da cavidade pélvica e retroperitoneais.
Períneo: diafragma pélvico e centro tendinoso do períneo.
Tegumento Comum: glândulas mamárias.
Anatomia das aves.
6.2.1.5. Syllabus:
Constitution of the Respiratory System.
Diaphragm.
Heart.
Aortic arch, brachiocephalicus truncus and the thoracic aorta: parietal and visceral branches. Veins of the thoracic
cavity. Sympathetic and parasympathetic innervation of the thoracic cavity: the vagus nerve and sympathetic trunk.
Lymphatic drainage of the thoracic cavity.
Gastroenterology.
Liver and biliary tract.
Pancreas and pancreatic pathways.
Lymphoid organs.
Vascularisation, sympathetic and parasympathetic innervation of the viscera of the abdominal cavity. Mesos, ligaments
and omentos.
Urinary System.
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Male genital tract.
Female genital organs.
Vascularisation, innervation of the pelvic viscera and retroperitoneal.
Perineum: pelvic diaphragm and central tendon of the perineum.
Common integument: mammary glands coating horny fingers.
Bird Anatomy.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa é compatível com os objetivos da unidade curricular pois fornece o conhecimento anatómico do aparelho
digestivo, aparelho respiratório e aparelho urogenital dos animais domésticos. Para além disso uma abordagem
anatómica é utilizada de modo a compreender a inter-relação das vísceras nas cavidades esplâncnicas com as
estruturas associadas dos sistemas cardiovascular e nervoso. O programa dá a correta identificação das estruturas e
sua nomenclatura anatômica usadas nas Ciências Veterinárias.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is consistent with objectives of the curricular unit since the syllabus was designed to address the
anatomy of the respiratory apparatus, digestive apparatus and urogenital apparatus of domestic animals. An anatomic
approach was used in order to understand the interrelationship of the viscera in splanchnic cavities with the
cardiovascular and nervous systems associated. The syllabus gives a correct identification structures and anatomical
nomenclature for use in applied Veterinary Sciences.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino inclui aulas teóricas e aulas práticas duas horas por semana / aluno.
As aulas teóricas serão apoiadas com material multimédia (apresentações em power point). Nas aulas práticas,
espera-se que o aluno com a orientação de professores, aplique os conhecimentos transmitidos nas aulas teóricas
anteriores. Inicialmente, os alunos contactam com órgãos frescos recolhidos em matadouro. É utilizada uma
abordagem para a identificação das estruturas e suas principais características anatómicas do ponto de vista da
anatomia comparativa. Num segundo passo estuda-se a vascularização e inervação assim como a anatomia
topográfica das cavidades, dissecando cadáveres de cão e pequeno ruminante previamente conservados ou frescos
como modelo.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method includes lectures and practical classes two hours per week / student.
The lectures will be supported with multimedia materials (PowerPoint presentations). In practical classes, it is
expected that the student with the guidance of teachers, apply the knowledge transmitted in the previous lectures.
Initially, students come into contact with fresh organs collected at slaughterhouse. It is an approach used to identify
the main structures and their anatomical features from the viewpoint of comparative anatomy. In a second step we
study the vascularization and innervation as well as the topographic anatomy of the cavities, dissecting cadaver dog
as previously fixed model.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são consistentes com os objetivos da unidade curricular, porque é dada continuidade
entre os sujeitos do estudo nas aulas teóricas e aulas práticas. Previamente a cada aula teórica, os alunos têm acesso
às apresentações da aula teórica, para que a possam acompanhar e participar. O aluno pode estudar os protocolos
práticos como orientação antes de cada aula prática para maximizar a utilização do conhecimento transmitido pelo
professor durante os trabalhos de disseção. É utilizada uma abordagem que permite compreender a inter-relação
anatómica das estruturas esplâncnicas, com os sistemas cardiovascular e nervoso associados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the goals of the course, because it continued among study subjects in
lectures and practical classes. Before each lecture, students have access to the lecture presentations, so that they can
monitor and participate. The student can study protocols as practical guidance before each practice session to
maximize the use of knowledge transmitted by the teacher during the work of dissection. It used an approach that
allows us to understand the interrelationship splanchnic anatomical structures, with associated cardiovascular and
nervous systems.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BUDRAS K-D, FRICKE W, McCARTHY PH, RICHTER R. Anatomy of the dog.
BUDRAS K-D, SACK WO, ROCK S. Anatomy of the horse.
BUDRAS K-D, HABEL EH, WUNSCHE A. Bovine Anatomy.
CLIMENT, S., SARASA, M., MUNIESA, P., LATORRE, R. Manual de anatomía y embriología de los animales domésticos:
cabeza, aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato urogenital.
DYCE KM, SACK WO, WENSING CJG. Textbook of veterinary anatomy.
FERREIRA, D., COLAÇO, B. Esplancnologia comparada. Sebenta 208.
KONIG HE, LIEBICH H-G Veterinary Anatomy of Domestic Mammals.
SCHALLER, OSKAR, Georghe M. Constantinescu, Robert E. Habel, Wolfgang O. Sack. Illustrated Veterinary Anatomical
Nomenclature.
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SERÔDIO, H. O coração dos mamíferos domésticos. Plano de estudo e disseção. Sebenta 231.
SERÔDIO, H. Gallus gallus domesticus (estudo anatómico de apoio à necropsia). Sebenta 253.

Mapa X - Fisiologia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Fisiologia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Rangel Figueiredo (T - 30h; OT - 4,95h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Luísa Guimarães Dias Lourenço (PL - 90h)
Paulo António Russo Almeida (PL - 37,5h)
Victor Manuel Carvalho Pinheiro (PL - 22,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Realizar a aprendizagem dos princípios e factos essenciais do funcionamento (processos) do corpo animal e explicar
os mecanismos pelos quais as células interagem e coordenam as respetivas funções num órgão, os mecanismos
pelos quais os órgãos interagem e coordenam as correspondentes funções em sistemas e como as funções gerais
dos sistemas são controladas e integradas pelo corpo, como um todo, em constante necessidade de adaptação a
condições internas e externas.
Dotar os Estudantes de um conjunto de técnicas e conhecimentos básicos sobre 'saber-estar-num-laboratório',
atendendo a regras de segurança, à ética de manuseamento de animais de laboratório e a boas práticas que garantem
uma utilização eficiente dos espaços e equipamentos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To teach the basic facts and principles of the of the animal body functioning and to explain the mechanisms by which
cells interact and coordinate their roles in an organ, the mechanisms by which organs interact and coordinate in the
organ systems and how general functions of the systems are controlled and integrated by the body as a whole, in
constant need of adaptation to internal and external conditions.
To provide the students with a set of basic knowledge and laboratory techniques about 'knowing-how-to-be-at-a-lab',
meeting safety regulations, the ethical handling of laboratory animals and good practices that ensure an efficient use
of space and equipment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa das Aulas Teóricas
Parte I - Fisiologia Geral
Capítulo 1 - Introdução à Fisiologia
Capítulo 2 - Controlo e Adaptação
Capítulo 3 - Sistemas Funcionais Celulares
Capítulo 4 - Interações entre Células e Meio Extracelular
Capítulo 5 - Regulação Fisiológica. Comunicação Intercelular
Capítulo 6 - Fisiologia dos Líquidos Corporais: “Compartimentos”; Sangue e Linfa
Parte II - Integração e Controlo
Capítulo 7 - Neurónios e Fundamentos da Neurofisiologia
Capítulo 8 - Sistema Nervoso e Controlo Neural
Capítulo 9 - Sistemas Sensoriais
Capítulo 10 - Tecido Muscular e Controlo de Movimentos
Capítulo 11 - Sistema Endócrino e Controlo Hormonal
Programa das Aulas Práticas
- Método científico
- Membranas celulares: hemólise
- Fluidos corporais: osmolaridade
- Proteínas plasmáticas
- Volume globular e contagem celular
- Hemostase
- Contagem diferencial de leucócitos
- Arcos reflexos
- Fisiologia do músculo esquelético
- Ritmos biológicos
6.2.1.5. Syllabus:
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Lectures Program
Part I - General Physiology
Chapter 1 - Introduction to Physiology
Chapter 2 - Adaptation and Control
Chapter 3 - Cellular Functional Systems
Chapter 4 - Interactions between Cells and Extracellular Medium
Chapter 5 - Physiological Regulation. Intercellular communication
Chapter 6 - Physiology of Body Fluids: "Compartments"; Blood and Lymph
Part II - Integration and Control
Chapter 7 - Neurons and Neurophysiology Basics
Chapter 8 - Nervous System and Neural Control
Chapter 9 - Sensory Systems
Chapter 10 - Muscle Tissue and Movement Control
Chapter 11 - Endocrine System and Hormonal Control
Program of Practical Classes
- Scientific method
- Cell membranes: hemolysis
- Body fluids: osmolarity
- Plasma Proteins
- Cell count and globular volume
- Haemostasis
- Differential leukocyte count
- Reflex arches
- Skeletal muscle Physiology
- Biological Rhythms
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos desta Unidade Curricular são centrados nos conceitos básicos da fisiologia animal, que é o tema em
foco, e que são essenciais para que os estudantes acrescentem e dominem um conjunto vasto de conhecimentos de
suporte que se crê serem úteis para a percepção do que é, e como funciona, o corpo dos animais. Em complemento à
teoria, as tarefas experimentais realizadas no laboratório devem consolidar tais conhecimentos e, ainda, dotar os
estudantes de algum treino sobre técnicas e cuidados a ter em conta no estudo de material biológico, mas também de
confrontar os estudantes com o chamado “método científico” que devem usar em trabalhos de investigação futuros.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this Curricular Unit are centered in the basic concepts of the animal physiology, that is the subject in
focus, and that they are essential so that the students add and dominate a set vast of support knowledge that are
believed to be useful for the perception of what is the animals body, and how it works. In complement to the theory, the
laboratory experimental tasks must consolidate such knowledge and, still, endow the students with some trainings on
techniques and cares to have in account in the study of biological material, but also to collate the students with the so
called “scientific method” that they must use in their future investigation and professional work.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas serão expostos os conceitos teóricos constantes do programa, em sessões com a duração de
50+50 minutos (com 10 minutos de intervalo). As aulas práticas serão iniciadas com uma breve exposição teórica da
tarefa, seguindo-se um a explicação rápida do protocolo, execução deste e discussão dos resultados. A execução
prática consiste na realização de reações químicas, análise de parâmetros físicos, estudos microscópicos e utilização
de software interativo. Nalguns casos podem envolver a manipulação de animais de laboratório, sem que nunca seja
afectado o seu bem-estar.
A avaliação será contínua, mediante a realização de duas provas escritas envolvendo as matérias lecionadas, sendo a
classificação final obtida ponderando os vários elementos de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical classes the subjects will be presented to the students, in 50 + 50 minutes sessions (with a 10 minutes
interval).
Practical classes begin with a brief exposition of the theory underlying the task, followed by a quick explanation and
guided implementation of the Protocol, and ending with the results discussion. These classes are based on the
execution of chemical reactions, analysis of physical parameters, microscopic studies and the use of interactive
software. Some experiments may involve the handling of laboratory animals, without affecting their welfare.
The student’s evaluation will be continuous, through the presentation and defense of a written work and completion of
two written tests involving the subjects taught. The final score will be obtained by weighing the various evaluation
elements.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aquisição dos conhecimentos científicos e técnicos pretendidos para esta UC e definidos nos objetivos será
essencialmente concretizada com a participação do aluno nas aulas teóricas. Assim, nestas aulas serão utilizadas
metodologias de ensino interativas, envolvendo os alunos no processo de ensino aprendizagem. Este será centrado
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na procura e na análise de informação atualizada, recorrendo a livros de texto internacionalmente reconhecidos pela
comunidade académica como de qualidade, artigos científicos e outras fontes de conhecimento. Procurar-se-á
encorajar os alunos a alargarem os seus conhecimentos para além daqueles que são ministrados nas aulas,
incentivando a pesquisa e a escrita. Os docentes apoiarão os alunos na concretização destes objetivos, orientando-os
na pesquisa bibliográfica e apoiando-os na resolução de dúvidas que eventualmente apresentem, sem lhes darem
respostas mas sim orientando-os no caminho até estas.
Em complemento às aulas teóricas, serão realizadas tarefas experimentais no laboratório (aulas práticas), com as
quais se pretende que os alunos consolidem os conhecimentos teóricos ministrados. Com estas aulas pretende-se
também dotar os estudantes de algum treino sobre técnicas laboratoriais correntes, tais como a cálculo, elaboração e
utilização de soluções, manipulação de material de vidro e utilização de equipamentos (como p.ex., balanças,
espectrofotómetros, aparelhos de medição de pH). Com estas aulas pretendemos ainda alertar os estudantes para os
cuidados a ter em conta no estudo de material biológico e confrontá-los com o rigor necessário e imprescindível para
a aplicação do chamado "Método Científico".
A avaliação quer da eficácia das metodologias de ensino utilizadas, quer do grau de aquisição de conhecimento por
parte dos alunos, permitirá obter informação relevante para definir e aplicar posteriormente correções às
metodologias de ensino.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As defined in this curricular unit’s objectives, the scientific and technical knowledge acquisition will be achieved
primarily with the student's lectures participation. Thus, in classes interactive teaching methods will be used, involving
students in the teaching-learning process. This will be focused in bibliographic investigation and on updated
information analysis, using quality textbooks, recognized by the internationally academic community, scientific papers
and other sources of knowledge. This search will encourage students to broaden their knowledge beyond that taught
in the classroom, encouraging research and writing.
To achieve these goals, the teachers will support students in their work, guiding them through the literature and
supporting them in resolving questions that they may have, without giving them the answers but guiding them on their
way to get answers.
In addition to lectures, experimental laboratory work will be performed (practical classes), so that the students can
consolidate the theoretical knowledge. Additionally, with classes the students will get some training on current
laboratory techniques, such as calculation, preparation and use of solutions, glassware handling and use of laboratory
equipment (such as analytical scales, spectrophotometers, pH measurement apparatus). With these lessons we also
want to alert students to the care that must be taken using biological material and prepare them for the rigor necessary
and indispensable for the application of the "Scientific Method".
The evaluation of the effectiveness of the teaching methods and the knowledge acquisition by students will provide the
teachers with relevant information to further define and apply corrections to the teaching methodologies
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cunningham & Klein (2007). Textbook of Veterinary Physiology, 4ª ed. - Editora: Saunders.
Dukes, Swenson, Reece (2004). Dukes' Physiology of Domestic Animals, Editor W. Reece, 12ª Ed. - Editora: Comstock
Publishing Associates
Fox, S.I.(2006). Human Physiology, 9ª Ed. - Editora:McGraw-Hill Science/Engineering/Math
Randall, D., Burggren, W., French, K.E.. (2001). Animal Physiology, 5ª ed. - Editora: W. H. Freeman.
Richard, W., Wyse, G.A., Anderson, M. (2012). Animal Physiology, 3ª Ed. - Editora: Sinauer Associates, Inc.Hill,
Schmidt-Nielsen, Knut. (1997). Animal Physiology : Adaptation and Environment, 5ª Ed. - Editora: Cambridge
University Press
Widmaier, E.P., Hershel, R., Strang, K.T. (2007). Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function, 11ª Ed.
- Editora: McGraw-Hill

Mapa X - Genética Molecular e Aplicada
6.2.1.1. Unidade curricular:
Genética Molecular e Aplicada
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Eduardo Lima Brito (T - 30h; OT - 8,4h )
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Manuela do Outeiro Correia de Matos (PL - 30h; OT - 8,4h)
Paula Filomena Martins Lopes (PL - 67,5h; OT -18,8h)
Maria do Rosário Alves dos Anjos (PL - 52,5h; OT - 14,7h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer uma formação sólida em Genética Molecular com vista à compreensão das diferentes aplicações desta área
científica na Medicina Veterinária
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide a solid training in Molecular Genetics in order to understand the diverse applications of this scientific area
in veterinary medicine.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas teóricas
1.Ácidos nucleicos
2.Técnicas de manipulação de ácidos nucleicos
3.Replicação do DNA e base molecular da recombinação
4.Expressão génica: Transcrição
5.Expressão génica: Tradução
6.Regulação da expressão génica
7.Mutações e mecanismos de reparação do DNA
8.Marcadores moleculares
9.Mapeamento de restrição
10.Sequenciação
11.Genética microbiana
12.Tecnologia de DNA recombinante
13.Animais geneticamente modificados
14.Clonagem em animais
15.Aplicações da Genética Molecular na Medicina moderna
Aulas práticas:
1.Trabalho prático: Extracção DNA, avaliação dos parâmetros de qualidade e quantidade de DNA extraído
2.Trabalho prático: Técnicas moleculares utilizando a Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR)
3.Trabalho prático: Técnicas moleculares utilizando a digestão com enzimas de restrição
4.Trabalho prático: Técnicas moleculares utilizando a PCR em Tempo Real
5.Resolução de exercícios: Construção de mapas de restrição
6.Sequenciação
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical classes:
1. Nucleic acids
2. Techniques to manipulate nucleic acids
3. DNA replication and molecular basis of recombination
4. Gene expression: transcription
5. Gene expression: translation
6. Gene expression regulation
7. Mutations and DNA repare mechanisms
8. Molecular markers
9. Restriction mapping
10. Sequencing
11. Microbial genetics
12. Recombinant DNA technology
13. Genetically modified animals
14. Animal cloning
15. Aplications of Molecular Genetics in modern Medicine
Practical lessons:
1. Practical work: DNA Extraction, evaluation of quality and quantity parameters of the extracted DNA.
2. Practical work: Molecular techniques using polymerase chain reaction (PCR);
3. Practical work: Molecular techniques using restriction enzymes digestion;
4. Practical work: Molecular techniques using real-time PCR;
5. Resolution of exercises: Restriction mapping;
6. Resolution of exercises: Sequencing.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Pretende-se que os alunos adquiram competências teórico-práticas nas novas tecnologias moleculares na área da
medicina veterinária. Para tal são explicadas do ponto de vista teórico as diferentes metodologias de manipulação de
ácidos nucleicos iniciando-se com as técnicas básicas de análise de genes com uma ligação à prática onde os alunos
extraem DNA, quantificam e determinam a pureza do DNA extraído, fazem géis de agarose e procedem à corrida
eletroforética das amostras. A amplificação de diferentes marcadores moleculares pela técnica de PCR e será utilizada
para um diagnóstico molecular. Finalmente, ao nível teórico-prático, os alunos desenvolvem um trabalho prático
utilizando a tecnologia de PCR em Tempo-Real e discutem as vantagens da técnica no diagnóstico de doenças. Serão
também abordadas as novas tecnologias nas áreas do diagnóstico, prevenção e terapia de doenças no capítulo
lecionado nas aulas teóricas teórico denominado Medicina Molecular: presente e futuro.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is intended that students acquire theoretical and practical skills in the new molecular technologies in the area of
veterinary medicine. For this, the different methods of manipulation of nucleic acids are explained from a theoretical
viewpoint beginning with the basic techniques for analysing genes with a link to the practice where students extract
DNA, quantify and determine the purity of the extracted DNA, prepare agarose gels and proceed with electrophoretic
run of DNA samples. Amplification of different molecular markers by PCR technique will be also used for a molecular
diagnosis. Finally, at a theoretical and practical level, the students perform a practical protocol using the Real-Time
PCR technology and discuss the advantages of this technique in the diagnosis of diseases. It will also be addressed
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new technologies in the areas of diagnosis, prevention and therapy of diseases in the chapter Molecular Medicine:
present and future, taught in theoretical lectures.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição de diapositivos. Os PDFs das aulas são previamente publicados no SIDE. Nas aulas,
para além da exposição por parte do docente, promove-se a discussão dos diferentes conteúdos programáticos e
incentiva-se os alunos a apresentarem as suas dúvidas. Sala de aula: Auditório do Edifício das Pedrinhas.
Aulas práticas consistem, principalmente, na aplicação de conceitos teóricos através da realização de protocolos
experimentais. Os trabalhos decorrem em grupos de 3 a 4 alunos. Serão também leccionadas aulas teórico-práticas
com resolução de exercícios de Genética Molecular. Sala de aulas: Laboratório sala 2.13 edifício das Geociências onde
estão disponíveis todos os equipamentos laboratoriais necessários à realização dos protocolos práticos.
A avaliação desta UC é efetuada exclusivamente por Exame (Modo de avaliação 3).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lectures are presented with power point presentations. Classes PDFs are previously published in the
SIDE platform. In the classes, in addition to the exhibition by the professor, the discussion of the various syllabuses is
promoted and the students are encouraged to submit their questions. Classroom: Auditório do Edifício das Pedrinhas.
The practical classes consist mainly in the application of theoretical concepts by performing experimental protocols.
The works are held in groups of 3 to 4 students. Theoretical-practical classes with resolution of Molecular Genetics
exercises will also be taught. Classroom: Lab room 2.13 Edifício Geociências, where all the laboratory equipment
needed to carry out practical protocols are available.
The evaluation of this UC is made exclusively by Examination (Mode 3).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A UC apresenta a tipologia de aulas teóricas e aulas práticas laboratoriais para além de aulas tutoriais. Para que os
objectivos da unidade curricular sejam atingidos é fundamental que haja uma forte participação dos alunos. Assim nas
aulas, para além da exposição por parte do docente, promove-se a discussão dos diferentes conteúdos programáticos
e incentivam-se os alunos a apresentarem as suas dúvidas. Nas aulas práticas os alunos realizam trabalhos
relacionados com a matéria leccionada nas aulas teóricas elaborando pequenos relatórios da actividade laboratorial
para posterior discussão em aulas tutoriais. Os alunos são ainda incentivados a ler artigos científicos sobre temas
específicos e previamente cedidos pelo corpo docente da unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The UC presents the typology of lectures and laboratory practical classes in addition to tutorial classes. To ensure that
the objectives of the curricular unit are achieved it is essential a strong participation of the students. So, in class in
addition to the exhibition by the lecturer, the discussion of different syllabus will be promoted and students are
encouraged to submit their questions. In practical classes students carry out work related to the material taught in
lectures developing small laboratory activity reports for further discussion in tutorial classes. Students are also
encouraged to read scientific articles on specific topics that are previously assigned by the professors.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brown T.A. (2010). Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction (6th edition).
Reece, R. (2004). Analysis of genes and genomes.
Watson J. et al. (2013). Molecular Biology of the Gene (7th edition) .

Mapa X - Imunologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Imunologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria dos Anjos Clemente Pires (T - 15h; PL - 45h; S - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Cláudia Correia Coelho (PL - 45h)
Maria das Neves Mitelo M. de Paiva Cardoso (PL - 60h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Definir o sistema imunitário, identificar os seus componentes celulares e humorais, conhecer e perceber as interações
e os mecanismos moleculares, celulares e bioquímicos fundamentais à proteção do organismo e as consequências de
alterações na sua disfunção.
Evolução do conhecimento da imunologia e suas aplicações
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2c…

91/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

Definition of immune system. Identification of their cellular and humoral components. Study its interactions with
molecular, cellular and biochemical mechanisms, that are important to organism protection; the consequences of a
disorder of this regulatory system. To develop competencies and understand the means and basic laboratory
techniques in the immunology diagnosis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O sistema imunitário (SI). Células, tecidos e órgãos do SI. Sistema linfóide. O complemento e cininas. Imunidade
adaptativa ou adquirida. Antigénios e imunogénios. Anticorpos: estrutura e classes das imunoglobulinas. Interação
antigénio-anticorpo. Complexo major histocompatibilidade. Processamento e apresentação do antigénio. Maturação
diferenciação e ativação das células B. Geração, ativação e diferenciação das células T. Citocinas e receptores.
Interação celular na resposta de anticorpos. Citotoxicidade mediada por células. Disfunções imunitárias e
hipersensibilidade. Regulação do SI: tolerância e rejeição. Evolução do SI. Resposta imunitária às infeções
microbianas e parasitárias. Reacção imunitária a tumores. Imunidade do feto e recém-nascido. Imunoprofilaxia e
imunoterapia. Normas fundamentais da manipulação de animais e de material biológico. Reações de precipitação e
aglutinação: Reações de aglutinação e grupos sanguíneos. Produção de anticorpos mono e policlonais. ELISA
6.2.1.5. Syllabus:
The immune system (IS). Cells, tissues and organs of the IS. Lymphoid system. Complement and kinins. Adaptive
immunity. Antigens and immunogens. Antibodies (immunoglobulins): structure and classes of immunoglobulins.
Antigen antibody interaction.
Major histocompatibility complex. Antigen processing and presentation.
Differentiation and maturation of T cell activation Generation, activation and differentiation of B cells. Cytokines and
receptors. Cell interaction in antibody response. Cell-mediated cytotoxicity.
Immune disorders and hypersensitivity . Regulation of IS: tolerance and rejection. Evolution of IS. Immune response to
microbial and parasitic infections. Immune response to tumors. Immunity of the fetus and newborn.
Immunoprophylaxis and immunotherapy.
Fundamental rules of animal handling and biological materials. Agglutination and precipitation reactions: reactions of
agglutination and blood groups. Production of monoclonal and polyclonal antibodies. ELISA.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta UC tem como objetivo o estudo e conhecimento do SI, seu funcionamento e alterações básicas. Os métodos de
ensino estão direcionados no sentido do cumprimento dos objetivos e na sua demonstração prática da sua aplicação
à realidade de diagnóstico clínico e investigação
Os objetivos são atingidos com o prosseguimento do conteúdo programático e com a sua aplicação na prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This UC aims to study and knowledge of the IS, it’s function and basic diseases.
The teaching methods are directed towards the objectives and the practical classes reaches the demonstration of its
application to the reality of clinical diagnosis and research
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação temática de forma expositiva e interação com os alunos incentivando a discussão e a interligação de
conhecimentos.
Nas aulas práticas os alunos executam os protocolos das técnicas básicas em Imunologia, com material inócuo mas
que mimetizam os resultados de uma situação real.
Na aulas teóricas é estimulado o diálogo e aplicação dos conhecimentos a realidades da profissão.
Os estudantes podem ser avaliados em:
1 - Avaliação contínua:
Presença a 70% das aulas dadas, participação activa do aluno, o interesse, o desempenho, execução da componente
prática e espírito crítico. Execução de um artigo cientifico de uma situação aplicada à realidade veterinária e
apresentação
Avaliação teórica e prática é escrita (mínimo 9 val.)
A nota final é o resultado positivo de cada uma das partes, sendo 70% da nota do teste escrito e 30% do trabalho
prático apresentado (50% trabalho escrito + 50% apresentação e discussão).
2 - Avaliação complementar
3- Avaliação em exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thematic theoretical presentation in a expository form and interaction with students encouraging the discussion and
connection of different knowledge.
In practical classes, students realy perform the protocols of basic techniques in immunology, but with innocuous
material that mimic the results of a real situation.
Students can be evaluated in:
1- Continuous assessment
Presence in 70% of the classes and active participation and interest in pratical classes, having critical thinking.
Completion and presentation of a working group with the application of techniques learned in practice and related to
the vererinary reality.
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Writing test involving theory and practice knowledge (Minimum of 9 values) ;for continuous assessment. On
examination, minimum of 9.5
Final score= positive test (70%) + group work (30%) (50% written work, presentation and discussion 50%).
2- Additional assessment
3-Final Exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias adoptadas foram-se modulando aos objetivos do curso em que é lecionada, ao longo do tempo. A
experiência do corpo docente que se estabilizou os últimos anos tem contribuído para este objetivo. A interatividade
com os alunos no ensino desta UC tem também contribuído para esta adaptação e melhoria continua.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies were modulating and adopted along the times to the objectives of the specificity of the different
course. The experience of group of teachers (that has stabilized in recent years)
has contributed to this goal. The interactivity with students in the teaching of UC has also contributed to this
adaptation, and continuous improvement
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
de Fernando A. Arosa, Francisco C. Pacheco, Elsa M. Cardoso. Fundamentos de Imunologia
Pires, Maria dos Anjos, Coelho, Ana Claúdia, Palmeira, Carlos, Cardoso, Maria das Neves Paiva, Seixas, Fernanda, &
Rodrigues, Jorge. Protocolos de Imunologia
Pires, Maria dos Anjos & Payan-Carreira, Rita. Sistema Fagocítico Mononuclear
Tizard, Ian R. Veterinary Immunology

Mapa X - Microbiologia Médica I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Microbiologia Médica I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patricia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta (T - 30h; PL - 30h; S - 5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco José de Vasconcelos L. Vieira e Brito (PL - 120h; S - 5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC irá permitir aos alunos um contacto com a Microbiologia como ciência fundamental que estuda os eucariotas
unicelulares e procariotas, como as bactérias, fungos e vírus. Serão abordados temas como a morfologia bacteriana, o
crescimento e multiplicação e o metabolismo bacteriano. Adicionalmente, os vírus e os fungos também serão
abordados. No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar os conteúdos lecionados pelo docente com
o trabalho dos estudantes aplicado à medicina veterinária.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The UC will allow students to have contact with Microbiology as a science that studies the fundamental eukaryotic and
unicellular prokaryotic, such as bacteria, fungi and viruses. We discuss topics such as bacterial morphology, the
growth and multiplication and bacterial metabolism. Additionally, viruses and fungi will also be addressed. With
respect to methodology, it will combine the skilled contents with the work of students applied to veterinary medicine.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Unidade didática 1 - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MICROBIOLOGIA
Unidade didática 2 - O MUNDO MICROBIANO
Unidade didática 3 - A CÉLULA BACTERIANA
Unidade didática 4 - MORFOLOGIA DAS BACTÉRIAS
Unidade didática 5 - CRESCIMENTO E MULTIPLICAÇÃO BACTERIANA
Unidade didática 6 - METABOLISMO MICROBIANO
Unidade didática 7 - OS VÍRUS DAS BACTÉRIAS
Unidade didática 8 - OS OUTROS VÍRUS E PARTÍCULAS INFECCIOSAS
Unidade didática 9 - OS FUNGOS
COMPONENTE PRÁTICA
MICROBIOLOGIA BACTERIANA, MICOLOGIA E VIROLOGIA COM APLICABILIDADE EM MEDICINA VETERINÁRIA
6.2.1.5. Syllabus:
Didactic unit 1 - INTRODUCTION TO THE STUDY OF MICROBIOLOGY
Didactic unit 2 - MICROBIAL WORLD
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Didactic unit 3 - THE BACTERIAL CELL
Didactic unit 4 - MORPHOLOGY OF BACTERIA
Didactic unit 5 - GROWTH AND BACTERIAL MULTIPLICATION
Didactic unit 6 - MICROBIAL METABOLISM
Didactic unit 7 - THE VIRUS OF BACTERIA
Didactic unit 8 - OTHER INFECTIOUS VIRUSES AND PARTICLE
Didactic unit 9 - FUNGI
COMPONENT PRACTICE
BACTERIAL MICROBIOLOGY, VIROLOGY MYCOLOGY AND WITH APPLICABILITY IN MEDICINE
VETERINARY
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Conteúdos programáticos que constituem a base científica adequada ao desenvolvimento de trabalho em Ciências
Veterinárias no ramo da Microbiologia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Programmatic contends are the basis for the development of adequate scientific work in Veterinary Science in the
Microbiology area.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos têm conhecimento, desde o início do ano, do programa detalhado, da bibliografia de apoio e dos métodos
de avaliação. No decorrer das aulas o docente tenta sempre aliar a exposição da matéria com a aplicabilidade da
mesma no exercício do futuro emprego estimulando o envolvimento dos alunos com os problemas reais.
Os alunos serão avaliados por avaliação contínua seguida de avaliação complementar, sendo que a primeira decorrerá
ao longo de todas as tipologias de horas de contacto previstas durante o período de aulas definido no calendário
escolar, resultando da interação aluno-docente de forma a promover o trabalho autónomo e continuado do estudante e
contempla igualmente a elaboração e apresentação de um trabalho de grupo, enquanto a segunda tem lugar no
período previsto no calendário escolar.
Serão admitidos os alunos que assistam a um mínimo de 70% das horas de contacto
- Avaliação grupos de trabalho por temas/avaliação contínua (40%);
- Avaliação complementar (60%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students are conscious from the beginning of the year, about the detailed program, bibliography of support and
evaluation methods. The summary of each theoretical and practical session is placed in SIDE in the week preceding
the class for that students read and have time to, during class, take all the doubts and questions. During the classes
the teacher always tries to combine the exposure of the subject to the applicability of the same exercise on the future
employment encouraging student engagement with the real problems.
Students will be evaluated by continuous evaluation followed by additional evaluation.To the additional evaluation will
be admitted students who attend a minimum of 70% summarized contact hours.
The admitted students have to obtain two conditions:
i) Classification equal to or higher than 9.5 in tests that correspond to at least 50% of the calculation formula set for the
final classification;
ii) have reached the minimum criteria for access to test set
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, de forma ponderada, os conteúdos leccionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With respect to methodologies the teachers to try combine the contents skilled in the work of students.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Medical Microbiology, (2012), Murray, P., Rosenthal, K., Pfaller, M.
Laboratory Experiments in Microbiology (1997),Ted R. Johnson and Christine L. Case
Microbiology: A Laboratory Manual (2004), J. Cappuccino and N. Sherman
Laboratory Exercises in Microbiology (2004), J.P. Harley and J. Harley

Mapa X - Patologia Geral I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Patologia Geral I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Maria dos Anjos Clemente Pires (T - 15h; PL - 60h; S - 4h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Fernanda Aurora Gomes de Seixas Travassos (PL - 90h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objetivos a introdução à patologia com a abordagem dos conceitos básicos, nomenclatura técnica
e cientifica com termos médicos adequados e a compreensão dos mecanismos da doença.
A compreensão das alterações e conhecimento dos aspectos morfológicos da célula e suas consequências na
fisiopatologia do órgão, do individuo e no seu bem estar.
Pretende-se que no final da UC o aluno domine a nomenclatura científico-médica relacionada com a patologia, assim
como compreenda os mecanismos básicos da doença. Deverá também saber observar, descrever e compreender o
significado das alterações básicas das células e dos tecidos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit has a major aim the introduction to the pathology, covering the basic concepts, scientific and medical
suitable nomenclature and understanding of disease mechanisms. The basic mechanisms of cell and tissue lesions;
the environmental effects in the cells dependent of the specie, bread, age and sex. The knowledge of the cellular lesion
inside the tissue, organ, organic fluids, and immune system. The morphological aspects of cellular disease and its
relationship
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao estudo da patologia.
Condições para ocorrência da doença.
Agentes etiológicos internos e externos
Resposta celular à lesão
Stress Celular. Mecanismos de resposta à lesão. Sistemas protectores da célula. Proteínas citoprotectoras (proteínas
de stress): ubiquitina; proteínas do choque térmico
Lesões reversíveis: Degenerescências ou acumulações. Degenerescências intracelulares. Degenerescência amilóide.
Acumulações celulares ou alterações metabólicas: Patologia do metabolismo dos lípidos e do colesterol. Patologia do
metabolismo dos glúcidos e glucoproteínas. Patologia do metabolismo das proteínas, da queratina e das
nucleoproteínas. Patologia do metabolismo das fibras elásticas. Patologia do metabolismo do cálcio. Cálculos e
Pseudocálculos. Acumulação patológica de pigmentos exógenos e endógenos. Doenças Lisossómicas
Envelhecimento.
Lesão celular irreversível: Apoptose e necrose. Autólise.
Morfologia da Inflamação aguda: exsudados inflamatórios.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the study of pathology. Conditions for the occurrence of disease. Internal and external etiology
Cellular response to injury. Cellular Stress. Response to injury. Systems of cell protection. Cytoprotective proteins
(stress proteins): ubiquitin, heat shock proteins
Degeneration or accumulations. Intracellular degeneration. Amyloidosis.
Cellular accumulations or metabolic abnormalities: Pathology of lipid metabolism and cholesterol. Pathology of the
metabolism of carbohydrates and glycoproteins. Pathology of metabolism of proteins, keratin and nucleoproteins.
Pathology of elastic fibers metabolism. Pathology of calcium metabolism. Calculus and pseudocalculus. Pathological
accumulation of endogenous and exogenous pigments. Aging. Lysosomal storage diseases.
Irreversible cell injury: apoptosis and necrosis. Autolysis.
Morphology of acute inflammation: inflammatory exudates
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos são atingidos com o prosseguimento do conteúdo programático e com as aulas práticas onde estes são
aplicados a situações reais, com a observação de peças anatómicas e lâminas com a patologia exposta na teórica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives are achieved along the semester and on practical classes where the knowledge is applied to real
situations, with the observation of anatomical specimens and slides with the lesions learned on the theoretical
program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Conteúdo teórico com apresentação temática de forma expositiva e a interação com os alunos incentivando a
discussão e a interligação de conhecimentos. A prática é feita com a apresentação das lesões aprendidas na teórica,
quer com no seu aspecto macro quer microscópico. Incentivam-se os alunos a fazer a aplicação dos conhecimentos e
à aplicação da correcta terminologia técnica e médica. Utilização fundamental do microscópio.
Avaliação teórica é escrita com um teste de escolha multipla.
A avaliação prática faz-se com a leitura de imagens projectadas sobre os assuntos versados, e com questões
direcionadas no sentido da sua interpretação. No final há avaliação prática com observação microscópica de duas
lâminas com lesões.
A teórica vale 60% e a prática 40% da nota final.
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A admissão às avaliação faz-se pela obrigatoriedade de estar presente em 3/4 das aulas práticas.
A avaliação negativa de cada uma das partes obriga à repetição das mesmas nas épocas de exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thematic theoretical presentation in a expository form and interaction with students encouraging the discussion and
connection of different knowledge.
The practice content is made with the presentation of the lesions learned in theoretical classes, either respecting to
macro or microscopic aspects. The students are encouraged to make the application of its theoretical knowledge and
the application of correct technical and medical terminology. The use of microscop is fundamental.
Theoretical evaluation is written with multiple choice questions.
The practical assessment is made with the projected images, and questions directed towards its interpretation. Final
evaluation includes a microscopic evaluation of 2 slides of different lesions.
Admission to assessment becomes mandatory by being present in 3/4 of all practical classes.
The theoretical value is 60% and practical is 40% of the final classification.
The negative evaluation of each part requires its repetition in final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos são atingidos com o prosseguimento do conteúdo programático e com as aulas práticas onde estes são
aplicados a situações reais, com a observação de peças anatómicas e lâminas com a patologia exposta na teórica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives are achieved along the semester and on practical classes where the knowledge is applied to real
situations, with the observation of anatomical specimens and slides with the lesions learned on the theoretical
program
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Maria dos Anjos Pires, Fátima Gartner, & Fernanda Seixas Travassos. Atlas de Patologia Veterinária.
M. Donald McGavin and James F. Zachary. Pathologic Basis of Veterinary Disease.
Raphael Rubin & David Strayer. Rubin’s Pathology.
Robbins & Cotran. Pathologic Basis of Disease, Vinay Kumar, Abul Abbas, Nelso Fausto, and Jon Aster.

Mapa X - Estágio I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ângela Maria Ferreira Martins (E - 15h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
José Carlos Marques de Almeida (E - 27h)
Paulo José de Azevedo Pinto Rema (E - 33h)
Severiano José Cruz da Rocha e Silva (E - 33h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estágios “intercalares” obrigatórios procuram o enriquecimento curricular, contribuindo para a integração de
conhecimentos adquiridos ao longo da formação científica dos estudantes da Licenciatura em Estudos Básicos em
Ciências Veterinárias/Mestrado Integrado em Medicina Veterinária.
A UC “Estágio 1” procura o desenvolvimento de competências consideradas básicas, subjacentes à formação médicoveterinária nas várias espécies animais: técnicas de maneio geral e nutricional, sistemas de contenção animal,
comportamento e bem-estar, entre outras.
Procura-se que o estudante desenvolva as suas capacidades nestas competências através da observação e prática
assistida.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit "training I" must seek to enrich the curriculum, contributing to the integration of knowledge
acquired throughout the scientific education of students of the Integrated Master in Veterinary Science.
The "training I" seeks to develop skills that are considered basic, underlying veterinary medical training in various
animal species: general management techniques and nutrition, animal containment systems, behavior and welfare,
among others.
Demand that the student develop skills in these skills through observation and practical assistance.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Nesta UC vão ser abordados os seguintes módulos:
- Bovinos
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- Aquacultura
- Ovinos/Caprinos
O estudante nesta UC deverá desenvolver as seguintes competências:
- Adquirir hábitos e métodos de trabalho, sendo capaz de observar, analisar, interpretar, e gerir informação em
contexto real;
- Promover o trabalho em equipa disciplinar e multidisciplinar;
- Conhecer as práticas de maneio desenvolvidas nas explorações pecuárias;
- Conhecer os sistemas de gestão das explorações, incluindo a recolha de indicadores produtivos e reprodutivos;
- Observar as técnicas de maneio e de regime alimentar nas diversas espécies,
- Observar e avaliar [de modo geral] as instalações e equipamentos de uma exploração;
- Saber recolher informação relativa ao comportamento e bem-estar dos animais nas explorações;
- Saber utilizar os sistemas de identificação animal;
- Saber manipular e conter os animais de diferentes espécies.
6.2.1.5. Syllabus:
This curricular unit will be addressing the following modules:
- Cattle
- Aquaculture
- Sheep / Goats
The student in this course will develop the following skills:
- Acquire habits and methods of work, being able to observe, analyze, interpret, and manage information in real
context;
- Promote team work disciplinary and multidisciplinary;
- Acquire an adequate knowledge of management practices developed for farming purposes;
- Acquire a basic knowledge of farm management systems, including the collection of production and reproductive
performance indicators;
- Observe the management and diet techniques in several species;
- Observe and evaluate [in the general] the facilities and equipment of a farm;
- Learn to collect information on the behavior and welfare of animals on farms;
- Know how to use the systems of animal identification;
- Learn to handle and contain the animals of different species.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa desta unidade curricular foi elaborado visando atingir os objetivos propostos de forma coerente e
objetiva. Os alunos irão assimilar conhecimentos e desenvolver competências que lhes permitam atuarem nesta área
com correção técnico-científica. Face à programação anteriormente exposta, e dado o cariz desta unidade curricular,
pretende-se que se atinjam os objetivos propostos de forma faseada e consistente ao longo do tempo.
O programa da Unidade Curricular deve fornecer ao aluno os conhecimentos sobre as características e diversidade
das produções de espécies zootécnicas de interesse económico que existem no nosso país. E ainda fornece
conhecimentos sobre o tipo de instalações e maneio dos animais, os quais fazem parte dos objetivos desta UC.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of this curricular unit was developed in order to achieve the objectives proposed in a consistent and
objective way. Students will acquire knowledge and develop skills that enable them to act in this area with technical
and scientific properness. According to the syllabus set out above, and given the nature of this course, we aim to
achieve these goals in a phased and consistent manner over the time.
The program of the Curricular Unit should provide students with knowledge about the features and diversity of species
zootechnical productions of economic interest that exist in our country. It also provides knowledge on the type of
installations and animal management, which are part of the objectives of this curricular unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino/aprendizagem diversificadas, preferencialmente centradas no aluno (aprendizagem ativa).
Desenvolver as diferentes competências específicas e adquirir um conjunto de competências genéricas (capacidade
de funcionar de forma eficiente em grupos de trabalho, capacidade de adaptação a novas metodologias e tecnologias
de um modo responsável e autónomo).Os métodos e critérios para avaliação incidem, não apenas na aquisição dos
conhecimentos associados a cada área do saber, mas englobam também as competências genéricas entretanto
adquiridas.
Só são admitidos a avaliação os estudantes
a) Estejam inscritos UC no ano letivo;
b) Assistir a um mínimo de 70% das horas de contacto sumariadas para serem avaliados positivamente.
A avaliação assume preferencialmente um carácter contínuo e sistemático, e permite, numa perspetiva formativa,
reunir informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, possibilitando, sempre que necessário, o reajustamento
do plano de formação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching/learning diverse methodologies, preferably centered on the student (active learning). It is expected that the
student develops the different specific skills, and also get a set of generic skills (ability to function efficiently in
working groups, ability to adapt to new methodologies and technologies for a responsible and autonomous, etc.). In
this perspective, the methods and criteria for evaluation focus not only on acquiring the knowledge associated with
each area of knowledge, but also include generic competences however gained.
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They are only allowed on assessment students with the following requirements:
a)Be enrolled in UC academic year to which the evidence relates;
b)Attend a minimum of 70 % of contact hours summarized to be evaluated positively.
The evaluation is preferably a continuous and systematic character, and allows a formative perspective, collecting
information on the development of learning, enabling, where necessary, the adjustment the plan of formation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os módulos decorrerão de forma a articular as metodologias de ensino adotadas para as aulas de acordo com os
temas que estejam a ser estudados. Serão privilegiadas as metodologias de ensino interativas, de forma a envolver de
modo dinâmico os alunos no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho será desenvolvido estimulando a partilha
de ideias a convivência com formas diversas de analisar questões e propor soluções. Estes trabalhos práticos serão
coordenados pelo docente e terão como objetivos a elaboração de uma proposta de resolução, sua apresentação e
discussão
A avaliação terá como objetivo aferir o nível de conhecimento atingido pelos alunos e em termos futuros será sempre
um ponto de referência para ajustamentos a fazer em conteúdos, metodologias e avaliação de futuros alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The modules will take place in order to articulate the teaching methodologies adopted for the lessons according to the
issues being studied. Priority will be given to interactive teaching methods in order to engage students in a dynamic
teaching-learning process. The work will be developed encouraging the sharing of ideas, the different ways of
interpreting and analyze the issues and to propose solutions. This practical work will be coordinated by the teacher
and will aim to draw up a specific solution that will be present to the other class elements and discussed.
The evaluation method aim to judge the level of knowledge attained by the students and will be a reference in the
future to promote adjustment in contents, methodologies and evaluation forms.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Richard A. Battaglia. Handbook of Livestock Management (4th Edition).
Ray V. Herren. The Art and Science of Livestock Evaluation

Mapa X - Opção I - Bioinformática e Análise Molecular
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I - Bioinformática e Análise Molecular
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gilberto Paulo Peixoto Igrejas (NA em 2013/14)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Estela Maria Bastos Martins de Almeida
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Compreender os fundamentos do uso da bioinformática como ferramenta para pesquisa, interpretação e análise
genómica e de sequenciação.
• Explorar a utilização de programas bioinformáticos na análise genética de dados.
Competências:
• Aquisição de competências genéricas e conhecimentos básicos nesta área científica que permitam a sua integração
no mercado de trabalho Europeu.
• Compreensão dos conceitos fundamentais, em termos de conteúdos, de prática laboratorial e de capacidade de
pesquisa de informação, em áreas-chave da Genómica, Proteómica e Bioinformática.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To understand the fundamentals of the use of bioinformatics as a tool for research, genomics interpretation and
sequencing analyses.
• To explore the use of bioinformatic programs in the genetic analysis of data.
Competencies:
• Acquisition of generic competences and working knowledge in this scientific area which allows integration in the
European labor market.
• Comprehension of the fundamental concepts, in terms of contents, laboratory practice and information research
capacity, in areas-key of the genomic, proteomic and bioinformatics.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos gerais de genómica funcional. Principais bases de dados para pesquisa de literatura científica, sequências
de DNA, RNA e proteínas, estrutura das moléculas e genomas. Armazenamento de sequências em ficheiros
informáticos e uso para aceder a bases de dados de sequências na Internet. Principais programas utilizados para
diferentes funções: Selecção de primers; Pesquisa de locais de restrição; Pesquisa de similaridade e homologia;
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Alinhamentos simples e múltiplos de sequências de DNA e aminoácidos; Pesquisa de padrão de DNA e sequências
proteicas; Apresentação da estrutura de proteína e previsão da estrutura a partir de sequências de aminoácidos;
Princípios da análise genómica. Análise do transcriptoma; Análise do proteoma; Análise filogenética.
6.2.1.5. Syllabus:
General concepts of functional genomics. Main databases for research of scientific literature, DNA, RNA and proteins
sequences, genome and structure of the molecules. Storage of sequences in informatics files and assessment to data
bases sequences in the Internet. Main programs used for different functions: primer selection; researches of
restriction sites; similarity and homology research; simple and multiple alignments of sequences of DNA and amino
acids; researches of DNA pattern and protein sequences; presentation of the protein structure and forecast of the
structure starting from sequences of amino acids; principles of the genomics analysis. Transcriptome, proteome and
phylogenetic analyses.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa desta UC permite aos alunos adquirir conhecimentos na área da Bioinformática e Análise Molecular e
compreender a sua aplicação ao nível da resolução de problemas da área de genética molecular e biotecnologia. O
reforço de competências técnicas e tecnológicas, com recurso a ferramentas informáticas, deve ser perspetivado
como um auxílio na procura das explicações que estão na base do conhecimento e da informação científica atualizada.
Esta deve permitir ao aluno interpretar, criticar, decidir e intervir com sentido de ponderação e desenvolvimento de
competências de trabalho individual e de auto-avaliação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of this UC permits to the students acquire knowledge in the Bioinformatics and Molecular Analysis area
and understand its application on resolution of problems of the molecular genetics and biotechnology areas. The
reinforcement of technological and technical competences with resource to informatics tools should be perspective as
a help in the search of the explanations which are in the basis of knowledge and scientific actualized information. This
experience would allow interpreting, criticizing, deciding and interfering with sense of reflection and individual
competences and auto-evaluation development.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Desenvolvimento de atividades que impliquem os alunos na planificação de percursos experimentais, execução de
relatórios e actividades práticas, pesquisa autónoma de informações em diferentes suportes e recurso às novas
tecnologias de informação. Estas abordagens exigem a integração das dimensões teórica e prática da unidade
curricular, assim como o trabalho cooperativo entre os alunos. Ao docente caberá decidir o grau de abertura das
tarefas ponderando as competências que os alunos já possuem, o tempo e os recursos disponíveis, no sentido da
promoção do ensino tutorial. A avaliação de conhecimentos dos alunos é feita, sempre que possível, de uma forma
periódica. A avaliação decorre da realização de relatórios, trabalhos em grupo e de projecto e testes escritos na forma
de perguntas de desenvolvimento e de escolha múltipla.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Development of activities that involve the students in the planning of experimental formation, execution of reports and
practical activities, autonomic research of information in different supports and resource to the new technologies of
information. These approaches require the integration of the theoretical and practical dimensions of the curricular unit,
as well as the cooperative work between the students. The lecturer will decide the rank of opening of the task
considering the competences that the students already possess, the time and the available resources, in the sense of
the promotion of the tutorial education. The evaluation of student’s knowledge will be, whenever possible, of a periodic
form. The evaluation elapse of the achievement of reports, group works and project and, finally, written exams with
development questions and multiple choice forms.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A optimização do processo de ensino é assente em princípios e métodos, que se baseiam na integração orgânica de
atividades fundamentais como a aprendizagem-investigação-participação, adaptados à natureza teórico-prática da
Unidade Curricular de Bioinformática e Análise Molecular. A realização de atividades práticas como parte integrante e
fundamental dos processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos será valorizada e estimulada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The optimization of education process is founded in principles and approaches, which are based in the organic
integration of fundamental activities as knowledge-research-participation, adapted to the theoretic-practical nature of
the Curricular Unit of Bioinformatics and Molecular Analysis. The achievement of practical activities as integral and
fundamental assessment of education and learning of the contents will be valorized and stimulated.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Xiong, J. (2006). Essential Bioinformatics, Cambridge University Press.
• Andreas D. Baxevanis, & B.F. Francis Quellette (2005). Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and
Proteins, Wiley.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2c…

99/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

Mapa X - Opção I - Bioquímica Aplicada
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I - Bioquímica Aplicada
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Dario Loureiro dos Santos (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos bases teórico-práticas de associação de conceitos de Química/Bioquímica e Biologia Celular com
conceitos utilizados em áreas mais específicas de Fisiologia, Patologia, Toxicologia e Farmacologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students theoretical and practical bases of association of concepts in Chemistry / Biochemistry and Cell
Biology with concepts used in more specific areas of Physiology, Pathology, Pharmacology and Toxicology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 - Bioquímica da Sinalização Celular: sistemas de resposta celular a estímulos.
Módulo 2 - Bioquímica Oxigénio: radicais livres e antioxidantes e sua relevância para a patologia e processos de
envelhecimento.
Módulo 3 - Bioquímica dos compartimentos aquosos nos animais: regulação ácido base.
Módulo 4 - Bioquímica dos compartimentos aquosos nos animais: regulação electrolítica.
6.2.1.5. Syllabus:
Module 1 - Biochemistry of Cell Signaling: cellular response to stimuli systems.
Module 2 - Biochemistry of Oxygen: free radicals and antioxidants and their relevance to disease and aging processes.
Module 3 - Biochemistry of aqueous compartments in animals: acid base regulation.
Module 4 - Biochemistry of aqueous compartments in animals: electrolyte regulation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Bioquímica é uma ciência que centra o seu estudo sobre as reacções que ocorrem em todas as células nos seres
vivos. Dentro da grande área da Bioquímica, a Bioquímica Aplicada preocupa-se com a análise ao nível molecular e
celular de fenómenos biológicos que são de elevada relevância na prática profissional do médico veterinário.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Biochemistry is a science that focuses its study on the reactions that occur in all cells in all living beings. Within the
area of Biochemistry and Applied Biochemistry is concerned with the analysis at the molecular and cellular level of
biological phenomena that are of great relevance in the professional practice of the veterinarian.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino baseia-se na exposição oral apoiada por apresentações multimédia. Será dada a oportunidade aos
estudantes para discussão, quando pertinente para os conteúdos a serem lecionados na aula, sendo as discussões
moderadas pelo docente.
A avaliação da unidade curricular é realizada no final de cada módulo, por meio de mini-testes (MT); os alunos deverão
obter a classificação mínima de 9,5 valores em todos os instrumentos de avaliação que venham a realizar (MT1, MT2,
MT3, MT4).
Para cálculo da classificação final da disciplina, expressa numa escala de 1-20, utilizas-se as três melhores notas dos
quatro mini-teste, e de acordo com a seguinte fórmula:
Nota Final = (MTa+MTTb+MTTb )/3
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes are based on oral exposure supported by multimedia presentations. Will be given to students the
opportunity for discussion all topics relevant to the content being taught in the classroom. All the discussion will be
moderate by the professor.
The evaluation of the course is performed at the end of each module, by means of mini-tests (MT); students must
obtain a minimum grade of 9.5 in all assessment instruments they may hold (MT1, MT2, MT3, MT4).
To calculate the final classification, expressed on a scale of 1-20, utilizes the top three notes of the four mini-test, and
according to the following formula:
Final Grade = (MTA+MTTb+MTTb) /3
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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De acordo com os objetivos definidos, importa transmitir aos alunos vários conceitos teóricos, com vista a aprofundar
os conhecimentos adquiridos em níveis de ensino inferiores. Assim, metade das horas de contacto nesta UC
correspondem a aulas teóricas de teor expositivo, mas dando ênfase à discussão alargada, para que os próprios
alunos e os docentes envolvidos possam não só aferir o grau de conhecimentos prévios, bem como promover o seu
aprofundamento e a aquisição das competências referidas anteriormente. Por ser fundamental a consolidação de
alguns conhecimentos transmitidos na teórica, e ainda porque os alunos devem ser capazes de utilizar materiais de
laboratório, a componente prática torna-se imprescindível. Esta envolve aulas de práticas laboratoriais, onde os
alunos executarão trabalhos práticos que se pretende estejam relacionados, se bem que nem sempre seja possível
que estejam em fase, com os conteúdos teóricos. Os alunos contactarão assim com algumas técnicas laboratoriais, as
quais permitirão a obtenção de resultados experimentais, que os ajudarão a compreender os assuntos abordados na
componente teórica, consolidando desta forma os conhecimentos adquiridos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Accordingly with the established objectives, it is important to give to the students various theoretical concepts in order
to deepen the knowledge gained in lower levels of education. Thus, half of the contact hours of this UC corresponds to
content of expository lectures, but emphasizing the broader discussion, so that the students and teachers involved do
not only assess the degree of prior knowledge and promote the further development and acquiring the skills
mentioned above. In addition, because it is essential to consolidate the theoretical knowledge and the students also
should be able to use lab materials, the practical component becomes essential. This component involves practical
laboratory classes, where students perform practical work that is intended to relate, though not always possible to be
in phase with the theoretical ones. So, students will contact with some laboratory techniques which allow obtaining
experimental results that will help them understand the issues addressed in the theoretical component, thus
consolidating the acquired knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Medical Biochemistry. Baynes, J. e Dominiczak, M.H.
Basic Medical Biochemistry - a clinical approach. Lieberman, M. e Marks, A.D.
Lehninger Principles of Biochemistry. Nelson, D.L. e Cox, M.
Medical Biochemistry at a Glance. Salway, J.G.

Mapa X - Opção I - Introdução à Qualidade e Segurança Alimentar
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I - Introdução à Qualidade e Segurança Alimentar
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Medeiros de Castro Fontes (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com a lecionação desta Unidade Curricular pretende-se que os estudantes adquiram conceitos básicos de qualidade e
segurança associados a bens alimentares e fiquem sensibilizados para a importância do médico veterinário nesta área
de atuação.
Os estudantes devem ser capazes de identificar perigos associados à atividade de produção, processamento,
distribuição, transporte e consumo de géneros alimentares e ainda as principais toxiinfecções alimentares.
Devem adquirir noções básicas sobre programas de autocontrolo e conhecer os principais instrumentos normativos
vigentes. Pretende-se ainda que compreendam o papel de médico veterinário no controlo da qualidade e da segurança
dos alimentos de origem animal.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With this Curricular Unit students must obtain basic concepts on food quality and safety and become aware of the
official Veterinarian's role in this area.
Students must be able to identify hazards related to production, processing, distribution, transport and final
consumption of food and also the main food infections and food poisonings.
Students must acquire basic knowledge on self control systems and know the updated food laws. They also have to
understand the role of the official Veterinarian on the control of the quality and safety of food from animal origin.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Conceitos de qualidade e segurança alimentar. Evolução dos conceitos e definições atuais;
2 - A importância da segurança e qualidade alimentar no século XXI (século da globalização);
3 - Parâmetros de qualidade alimentar;
4 - Legislação e normas de qualidade alimentar; Sistema Português da Qualidade (SPQ)
5 - Segurança Alimentar – Enquadramento legislativo;
6 - Listagem dos tipos de perigos associados aos alimentos. Infeção vs intoxicação alimentar;
7 - Definição de alimento e caracterização sumária dos principais grupos de alimentos em função da sua constituição https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…
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qualidade nutricional;
8 - Rotulagem de géneros alimentícios incluindo rótulos de qualidade;
9 - Aspetos gerais de conservação e processamento dos alimentos;
10 - Aspetos condicionantes da segurança e qualidade alimentar a nível da produção primária, transformação,
armazenamento, distribuição e consumo;
11 - Programas de autocontrolo;
12 - Noções de controlos oficiais de produtos de origem animal.
6.2.1.5. Syllabus:
1 - Quality and Safety aspects. Concepts evolution and definitions;
2 - The impact of the food safety and quality on XXI century (globalization century);
3 - Food quality parameters;
4 - Food quality legislation and norms; The Portuguese Quality System (SPQ);
5 - Food safety legislation;
6 - Reference to different food hazards. Food infection and food poisoning;
7 - Food definition and characterization of the main food groups considering its constitution - nutricional quality;
8 - Food labelling, including quality labels;
9 - Aspects of food conservation and process;
10 - Aspects affecting the food safety and quality at primary production, processing, storage, distribution and
consumption;
11 - Self control systems;
12- Official controls on animal origin food.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A evolução nos hábitos de consumo, a maior consciencialização dos consumidores para a qualidade e segurança dos
alimentos e a legislação alimentar vigente requerem formação teórica e prática que garanta a segurança dos
alimentos.
Os conteúdos programáticos integrados na unidade curricular permitem ao estudante obter conceitos básicos de
qualidade e segurança alimentar alertando-o para os diferentes aspetos que a integram e para o papel do médico
veterinário no controlo da qualidade e da segurança dos alimentos de origem animal.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The evolution of consumption habits, the increasing consumer awareness for food quality and safety and food
legislation require theoretical and pratical training to ensure food safety.
The syllabus included in this curricular unit allows the acquisition of basic concepts on food quality and safety and
alert students to the role of the official Veterinarian on the control of the quality and safety of food from animal origin.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino é expositivo. A UC é lecionada em aulas teórico-práticas, utilizando meios audiovisuais, em que
são apresentados os conceitos fundamentais e em que os alunos são convidados a participar ativamente através da
discussão de exemplos. Procura-se combinar, de forma ponderada, os conteúdos lecionados pelo docente com o
trabalho dos estudantes.
Todos os documentos utilizados são disponibilizados através do Sistema de Informação de Apoio ao Ensino da UTAD.
Os estudantes podem ser avaliados em avaliação contínua (teste + trabalho de grupo - TG + apresentação do
seminário - S), avaliação complementar (se classificação ≥ 9,5 a instrumentos de avaliação que, correspondam a, pelo
menos, 50% da fórmula de cálculo definida para a classificação final e tenham atingido os critérios de acesso a exame
(assistir a 70% das aulas previstas, entregar o TG e apresentar o S, tendo que obter a classificação mínima de 8,5 na
média das componentes de avaliação)) e exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method is expositive.This curricular unit is taught in theoretical-practical classes, using audiovisual
tools, in which the fundamental concepts are presented and students are invited to actively participate through
discussion of exemples.
With respect to methodologies, we seek to combine the contents taught by professors with students' work.
All documents are available through the UTAD's Information System of Teaching Support.
Students can be evaluated by continuous assessment (consists of performing a test, the delivery of group work - GW
and presentation of the seminar - S), additional assessment (if in 50% of the instruments of evaluation has a
classification ≥ 9,5 and reached the criteria for admission to examination (have to attend 70% of the classes provided
and obtained a minimum grade of 8.5 on the average of the evaluation componentes)) and final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A natureza expositiva das aulas teóricas permite a transmissão clara e eficaz das competências fundamentais. O
recurso a exemplos concretos motiva os estudantes para a área da qualidade e segurança alimentar e sensibiliza-os
para o papel do médico veterinário.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The expository nature of lectures allows for clear and effective competencies communication. The use of concrete
examples motivates students to area of food quality and safety and alert students to the role of the official Veterinarian.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Food safety & Quality assurance – Foods of Animal Origin, 1991. William Hubbert, Harry Hagstad and Elizabeth
Spangler. Iowa State University Press, Ames Iowa.
Food Hygiene, Microbiology and HACCP, 1998. S. J. Forsythe and P. R. Hayes. 3rd edition. An Aspen publication
HACCP – Análise de Riscos no Processamento Alimentar, 2008. José Pinto e Ricardo Neves. Publindústria, Edições
Técnicas.
Diplomas legais e normas.

Mapa X - Opção I - Métodos de Investigação em Patologia Molecular
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I - Métodos de Investigação em Patologia Molecular
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Avelar Rodrigues (TP - 15h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Margarida de Oliveira M. Guerreiro Calado (TP - 15h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Permitir ao aluno adquirir conhecimentos e capacidades técnicas relativas aos métodos de investigação em Patologia
Molecular. As técnicas serão apresentadas com intuito de aprofundar o entendimento, com ênfase na investigação
aplicada,do estudo dos processos patológicos degenerativos, inflamatórios e neoplásicos que afectam as diversas
espécies e o Homem.
Sempre que possível serão demonstradas no laboratório exemplos práticos, com a participação ativa dos alunos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To allow the student to acquire knowledge and technical skills relating to some of the research methods used in
Molecular Pathology. The techniques will be presented with the aim of improving the understanding of the students of
molecular pathology, with an emphasis on applied research in degenerative, inflammatory and neoplastic disease
processes affecting the various animal species and humans. Whenever possible tecnhiques will be demonstrated in
the laboratory, with practical examples, and the active participation of students.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Materiais e métodos em Patologia Molecular.
Estudos in vivo, in vitro e ex vivo. Marcadores de linhas celulares. Marcadores genéticos.
Deteção por imuno-histoquímica ou imunocitoquímica de marcadores celulares e genéticos (ex. prático)
Micro-análise em SEM e difração de Raios X (exemplo prático de análise de urolitos e cálculos biliares)
Utilização e colheita de material em animais de laboratório (exemplo prático). Seleção e preservação de material para
utilização em diferentes metodologias.
Modelos alternativos ao uso de animais de laboratório; Cultura de células
Estereologia e estereometria; estudo e análise de exemplos práticos.
6.2.1.5. Syllabus:
Methods in Molecular Pathology.
In vivo, in vitro and ex vivo studies. Markers of cell lines. Genetic markers.
Detection by immunohistochemistry or immunocytochemistry of cellular and genetic markers (practical examples)
Micro-analysis of SEM and X-ray diffraction (practical class of analysis of uroliths and gallstones)
Sampling of cells, tissues and organs in laboratory animals (practical class). Selection and preservation of material for
use in different methodologies.
Alternative models to the use of laboratory animals; cell culture.
Stereology and stereochemistry; study and analysis of practical examples.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Ao longo das aulas os alunos devem ficar a saber a importância de diferentes metodologias e a sua aplicação, não só
na investigação em patologia, mas também é demonstrada a aplicação dessas mesmas metodologias na prática
médica e clínica realizada na atualidade. Deste modo tentamos despertar o interesse dos alunos para a investigação
aplicada à patologia molecular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Throughout the lessons, students will get to know the importance of different methodologies and their application not
only in pathology research, but it is also demonstrated the application of those methodologies in the medical and
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clinical practice held nowadays. Thus we try to rise the interest of students for applied research to molecular
pathology.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas usamos exposição multimédia que, para além de imagens / vídeos, têm "apontamentos" teóricos que
ajudam os alunos no estudo destas matérias e são acompanhadas de exemplos práticos de aplicação. É estimulada a
participação dos alunos nas aulas através da apresentação e discussão de exemplos e, sempre que possível o seu
envolvimento na demonstração e execução de vários métodos.
Avaliação: um teste teórico (T), de questões de escolha múltipla (50% da classificação final) e apresentação escrita e
oral e discussão de um trabalho de revisão (50% da classificação final).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In classes we use multimedia slides, witch, in addition to images / videos have theoretical "notes" that can help
students in studying these subjects, that are always presented with the ais of practical examples.
It is encouraged the participation of students in class through the presentation and discussion of examples and,
whenever possible, their involvement in the demonstration and execution of various methods.
Assessment: a theoretical test (T),with multiple choice questions (50% of the final mark) and a written and oral
presentation and discussion of a review paper (50% of the final mark).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo das diferentes metodologias através da discussão de casos de estudo e da sua demonstração prática, quer
no domínio da investigação, quer a sua aplicação médica e clínica (e também em alguns casos, na indústria de
terapêutica e diagnóstico), deverá despertar o interesse dos alunos para esta área científica, que pode parecer
demasiado exaustiva e complexa se for abordada numa perspetiva puramente teórica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The study of different methodologies through the discussion of case studies and their practical demonstration, in the
field of scientific research, or their medical and clinical applications (and in some cases, also in the therapeutic and
diagnostic industry) should awaken student interest for this scientific area, which may seem too complex and
exhaustive if it is approached from a purely theoretical perspective.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Basic Concepts of Molecular Pathology, 2009, Cagle, Philip T., Allen, Timothy Craig (Eds.)

Mapa X - Opção I - Teratologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I - Teratologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria dos Anjos Clemente Pires (TP - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Margarida de Oliveira M. Guerreiro Calado (TP - 10h)
Paula Cristina Avelar Rodrigues (TP - 10h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprendizagem da etiologia e nomenclatura científica das alterações congénitas mais comuns dos animais domésticos
e de laboratório.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning the etiology and scientific nomenclature of the most common congenital changes of domestic and laboratory
animals.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Etiologia das malformações congénitas:
a. Genética e cromossómica
b. Fatores nutricionais, dietéticos e medicamentosos
c. Fatores físicos
d. Fatores químicos
e. Fatores biológicos (bacterianos, víricos, de entre outros).
2. Malformações congénitas de vários órgãos e sistemas. Nomenclatura e definições.
a. Sistema nervoso central e periférico
b. Aparelho digestivo e glândulas anexas
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c. Aparelho respiratório
d. Sistema musculo-esquelético
e. Sistema urinário
f. Sistema genital
g. Sistema Cardiovascular
3. Alterações congénitas em gémeos e sua classificação.
a. Alterações em gémeos dijuntos: parasitas placentários e parasitas gemelares. Heterodipias.
b. Alterações em gémeos conjuntos ou siameses.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Etiology of birth defects:
a. Genetic and chromosomal
b. Nutritional, dietary and medical etiology
c. physical etiology
d. chemical etiology
e. Biological etiology (bacterial, viral, among others).
2. Congenital malformations of various organs and systems. Nomenclature and definitions.
a. Central and peripheral nervous system
b. Digestive tract and accessory glands
c. respiratory system
d. Musculoskeletal system
e. urinary system
f. genital system
g. Cardiovascular system
3. congenital abnormalities of twins and their classification.
a. Changes in twins: placental parasites and parasitic twin. Heterodypia.
b. Changes in conjoined twins or Siamese twins.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta UC inicia-se com a exposição das etiologias conhecidas relacionadas com alterações teratológicas. É estimulado
o diálogo e a motivação dos alunos na pesquisa destas alterações, quer sob o ponto de vista da etiologia, quer nos
seus diferentes aspectos morfológicos nas espécies animais e no Homem. As corretas denominação e caracterização
científica é a única aceite, pelo que este objectivo é sempre estimulado ao longo das aulas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This UC begins with the explanation of the known etiologies related to teratological changes.
Is stimulated the dialogue with the students improving the motivation for search these changes, its etiology, and their
different morphological aspects in animal and in humans.
Only is accepted the correct name and morphological descriptions, so this goal is always stimulated during the
classes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação desta UC é feita em duas partes: parte teórica em que a avaliação é feita por escrito; avaliação de um
trabalho de grupo sobre uma alteração teratológica. Este ponto é avaliado sob o ponto de vista do trabalho escrito e
na sua forma oral de apresentação e discussão.
Este trabalho vale 40% e o teste teórico vale 60% sendo o valor total destas duas avaliações de 19 valores. Cada uma
destas partes deverá ter nota mínima de 9 valores, mas o seu total deve ser superior a 10 valores.
É valorizada a assiduidade em 1 valor.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The assessment of this course is made of two parts: theoretical part where the assessment is in writing; and
evaluation of a work made by two students in each group, about a teratological change. This point is assessed in the
work from the point of view written and oral presentation and discussion.
This work is worth 40% and the theoretical test is worth 60% and the total value of these two is 19 values. Each of
these parts must have a minimum score of 9 values, but the total should be higher than 10.
The valorization of class attendance is 1 value.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino desta UC tenta adaptar-se ao longo do tempo com a melhoria do material didático usado
para a aprendizagem. Tenta-se sempre que possível ilustrar com fotografias e filmes as alterações abordadas, e
sempre com exemplos em animais. Existem no museu de Anatomia Patológica da UTAD alguns exemplares únicos de
alterações teratológicas em coelhos, cães, gatos, suínos, ovinos e bovinos, que costumam ser discutidos sob o ponto
de vista patológico, motivando e alertando assim os alunos para uma situação que pode acontecer na sua vida
profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methods of this UC is adapted along the time with the improvement of the teaching material used.
We try to whenever possible illustrate with photos and movies the teratological changes covered, and always with
animal examples.
We have at the Pathology Museum of UTAD some unique samples of teratological situation in various animal species
(rabbits, dogs, cats, pigs, bovines and sheep) that are discussed under the pathological point of view, motivating and
thereby alerting the students to a situation that can will happen along the professional life.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Congenital malformations in Laboratory and Farm Animals, Szabo, K.T

Mapa X - Fisiologia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Fisiologia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victor Manuel Carvalho Pinheiro (T - 15h; OT - 2,55h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Luísa Guimarães Dias Lourenço (PL - 60h)
José Júlio Gonçalves Barros Martins (T - 15h; PL - 60h; OT - 2,55h)
Paulo António Russo Almeida (PL - 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta UC pretende-se que o aluno compreenda a Fisiologia dos órgãos e sistemas de órgãos, conhecendo os
principais mecanismos fisiológicos que estão na base do funcionamento dos vários sistemas orgânicos.
A partir dos conhecimentos adquiridos na UC "Fisiologia I", serão estudados os "Sistemas de manutenção" e sua
regulação, endócrina e nervosa. Em cada caso, será analisado o funcionamento de cada um dos sistemas e estudado
o modo como os vários órgãos envolvidos interagem por forma a desempenharem essa função. O estudo estará
orientado ao nível dos órgãos e tecidos e focado nos mamíferos em geral, sendo a fisiologia de sistemas doutros
animais (aves e peixes) analisada de forma comparativa relativamente aos primeiros.
No final, o aluno deve conhecer a constituição geral e a localização dos vários sistemas corporais estudados
descrevendo o papel que cada órgão desempenha no sistema em que está inserido, bem como a forma através da qual
é efetuada a sua regulação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this UC its intended that the student understands the physiology of the organs and organ systems, and that he
knows the main physiological mechanisms that underlie the functioning of the various organ systems.
Based on the knowledge acquired in the CU "Physiology I", the “Maintenance Systems” will be studied, as well as its
endocrine and nervous regulation. The functioning of each system will be analysed, and the way that the various
organs involved interact in order to perform this function will be studied. The study will be oriented at the organs and
tissues level and focused on mammals in general. The systems physiology of other animals (birds and fish) will be
analyzed in a comparative way.
In the end, the student must know the structure and general location of the different body systems studied, describing
the role that each organ plays in the system it is inserted, and its regulatory mechanisms.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
SISTEMA DIGESTIVO E ABSORTIVO
• Aspetos gerais sobre a fisiologia do sistema gastrintestinal
• Digestão e absorção
• Motilidade do trato gastrintestinal
• Regulação das funções gastrintestinais
SISTEMA CARDIOVASCULAR
• Estrutura e função do coração
• Circulação do sangue e da linfa
• Regulação do sistema cardiovascular
SISTEMA RESPIRATÓRIO
• Ventilação, perfusão e mecânica respiratória
• Princípios físicos das trocas gasosas
• Circulação pulmonar
• Transporte de gases no sangue
• Regulação da ventilação
SISTEMA RENAL
• Princípios básicos da fisiologia renal
• Formação da urina
• Mecanismos de regulação da osmolaridade sanguínea
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6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL PROGRAM
DIGESTIVE AND ABSORPTIVE SYSTEM
• General aspects of the gastrointestinal system physiology
• Secretions of the digestive tract
• Digestion and absorption
• Motility of the gastrointestinal tract
• Regulation of the gastrointestinal functions
CARDIOVASCULAR SYSTEM
• Structure and function of the heart
• Circulation of blood and lymph
• Regulation of the cardiovascular system
RESPIRATORY SYSTEM
• Ventilation, perfusion and respiratory mechanics
• Physical principles of gas exchange
• Pulmonary Circulation
• Transport of blood gases
• Regulation of ventilation
RENAL SYSTEM
• Basic principles of renal physiology
• Urine formation
• Mechanisms of regulation of blood osmolarity
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos desta Unidade Curricular são centrados no estudo dos conceitos básicos da fisiologia dos sistemas
orgânicos, essenciais para que os estudantes acrescentem e dominem um conjunto vasto de conhecimentos de
suporte que se crê serem úteis para a perceção de como funcionam os vários sistemas orgânicos e como, em
conjunto e coordenadamente, mantêm a homeostasia. Nesse sentido, serão estudados os “Sistemas de Manutenção”
(Digestivo, Cardiovascular e Linfático, Respiratório, Urinário e Digestivo). Para cada um deles, será feita uma análise
sumária da sua anatomia e localização, após o que, para cada órgão pertencente ao sistema em análise, será
analisado o seu funcionamento e regulação e explanada a forma através da qual este contribui para o objetivo global
do sistema em que se insere.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this CU are centered on the study of the organic systems physiology basic, essential for students to
add and master a wide range of support knowledge that are believed to be useful for the perception of how the various
organ systems act together and in a coordinated way to maintain homeostasis. To achieve this, we will study the
"Maintenance Systems" (Digestive, Cardiovascular and Lymphatic, Respiratory, Urinary and Digestive). For each one, a
summary analysis of its anatomy and location will be made, after which, and for each organ belonging to the system
under analysis, we will analyze its functioning and regulation and explain the way in which this contributes to the
overall objective of system in which it operates.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas serão expostos os conceitos teóricos constantes do programa, em sessões com a duração de
50+50 minutos (com 10 minutos de intervalo). As aulas práticas serão iniciadas com uma breve exposição teórica da
tarefa, seguindo-se um a explicação rápida do protocolo, execução deste e discussão dos resultados. A execução
prática consiste na realização de reações químicas, análise de parâmetros físicos, estudos microscópicos e utilização
de software interativo. Nalguns casos podem envolver a manipulação de animais de laboratório, sem que nunca seja
afectado o seu bem-estar.
A avaliação será contínua, mediante a realização de duas provas escritas envolvendo as matérias lecionadas, sendo a
classificação final obtida ponderando os vários elementos de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical classes the subjects will be presented to the students, in 50 + 50 minutes sessions (with a 10 minutes
interval).
Practical classes begin with a brief exposition of the theory underlying the task, followed by a quick explanation and
guided implementation of the Protocol, and ending with the results discussion. These classes are based on the
execution of chemical reactions, analysis of physical parameters, microscopic studies and the use of interactive
software. Some experiments may involve the handling of laboratory animals, without affecting their welfare.
The student’s evaluation will be continuous, through the completion of two written tests involving the subjects taught.
The final score will be obtained by weighing the various evaluation elements.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aquisição dos conhecimentos científicos e técnicos pretendidos para esta UC e definidos nos objectivos será
essencialmente concretizada com a participação do aluno nas aulas teóricas. Assim, nestas aulas serão utilizadas
metodologias de ensino interativas, envolvendo os alunos no processo de ensino aprendizagem. Este será centrado
na procura e na análise de informação atualizada, recorrendo a livros de texto internacionalmente reconhecidos pela
comunidade académica como de qualidade, artigos científicos e outras fontes de conhecimento. Procurar-se-á
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encorajar os alunos a alargarem os seus conhecimentos para além daqueles que são ministrados nas aulas,
incentivando a pesquisa e a escrita. Os docentes apoiarão os alunos na concretização destes objetivos, orientando-os
na pesquisa bibliográfica e apoiando-os na resolução de dúvidas que eventualmente apresentem, sem lhes darem
respostas mas sim orientando-os no caminho até estas.
Em complemento às aulas teóricas, serão realizadas tarefas experimentais no laboratório (aulas práticas), com as
quais se pretende que os alunos consolidem os conhecimentos teóricos ministrados. Com estas aulas pretende-se
também dotar os estudantes de algum treino sobre técnicas laboratoriais correntes, tais como a cálculo, elaboração e
utilização de soluções, manipulação de material de vidro e utilização de equipamentos (como p.ex., balanças,
espectrofotómetros, aparelhos de medição de pH). Com estas aulas pretendemos ainda alertar os estudantes para os
cuidados a ter em conta no estudo de material biológico e confrontá-los com o rigor necessário e imprescindível para
a aplicação do chamado "Método Científico".
A avaliação quer da eficácia das metodologias de ensino utilizadas, quer do grau de aquisição de conhecimento por
parte dos alunos, permitirá obter informação relevante para definir e aplicar posteriormente correções às
metodologias de ensino.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As defined in this curricular unit’s objectives, the scientific and technical knowledge acquisition will be achieved
primarily with the student's lectures participation. Thus, in classes interactive teaching methods will be used, involving
students in the teaching-learning process. This will be focused in bibliographic investigation and on updated
information analysis, using quality textbooks, recognized by the internationally academic community, scientific papers
and other sources of knowledge. This search will encourage students to broaden their knowledge beyond that taught
in the classroom, encouraging research and writing.
To achieve these goals, the teachers will support students in their work, guiding them through the literature and
supporting them in resolving questions that they may have, without giving them the answers but guiding them on their
way to get answers.
In addition to lectures, experimental laboratory work will be performed (practical classes), so that the students can
consolidate the theoretical knowledge. Additionally, with classes the students will get some training on current
laboratory techniques, such as calculation, preparation and use of solutions, glassware handling and use of laboratory
equipment (such as analytical scales, spectrophotometers, pH measurement apparatus). With these lessons we also
want to alert students to the care that must be taken using biological material and prepare them for the rigor necessary
and indispensable for the application of the "Scientific Method".
The evaluation of the effectiveness of the teaching methods and the knowledge acquisition by students will provide the
teachers with relevant information to further define and apply corrections to the teaching methodologies
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Textbook of Veterinary Physiology, 2007, 4ª ed Cunningham / Klein;
Animal Physiology: Eckert, 5ª ed. Randall, David / Burggren, Warren / French, Kathleen;
Dukes' Physiology of Domestic Animals, 2004. Editor W. Reece. Dukes / Swenson / Reece;
Animal Physiology: Adaptation and Environment,1997, 5th Ed. Schmidt-Nielsen / Knut.

Mapa X - Microbiologia Médica II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Microbiologia Médica II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patricia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta (T - 30h; PL - 60h; S - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco José de Vasconcelos L. Vieira e Brito (PL - 45h)
Maria das Neves Mitelo M. de Paiva Cardoso (PL - 45h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O programa da UC, ao ter por fim o estudo da relação dos microrganismos com os seres animais superiores e
relações dos microrganismos entre si, pretende preparar o aluno para os eventos que se adivinham na microbiologia
médica aplicada à Medicina Veterinária, nomeadamente ao estudo das doenças infecciosas e outras unidades
curriculares
afins, como a Medicina Veterinária Preventiva, a Epidemiologia, a Anatomia Patológica, a Saúde Pública Veterinária e a
Inspeção Sanitária, achamos que devemos dar maior realce aos temas da dinâmica da infeção microbiana, incluindo a
decorrente das suas associações e interações e da resposta imunitária do hospedeiro, da genética microbiana e da
biologia molecular, da sistemática com o estudo mais aprofundado de grupos especiais de bactérias e respetivas
ações, do controlo microbiano e suas consequências e, por último, a microbiologia da água, e o bioterrorismo, na
perspetiva etiológica e preventiva.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The CU pursues the objective of study the relationship of microorganisms with other beings and the
relationships of microrganisms with each other, and want to prepare the student for issues applied to veterinary
medicine, in particular to the study of infectious diseases and other curricular units like, Preventive Veterinary
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Medicine, Epidemiology, Pathology, Veterinary Public Health and Sanitary Inspection. So more emphasis is given to the
dynamics of the themes of microbial infection, including those linked to their associations and interactions and the
host immune response, microbial genetics and biology molecular, systematics and the further study of special groups
of bacteria and respective actions, microbial control and its consequences and, finally, the microbiology of water, and
bioterrorism, in a etiologic and preventive approach.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A maior parte das temáticas apresentada na UC de Microbiologia Médica II é abordada na sua relação com a doença
infecciosa, cujo conhecimento é fundamental à compreensão de outras matérias ministradas posteriormente em
outras UCs no MIMV. Por outro lado, a UC de Microbiologia Médica II que tem como objetivos particulares a infeção e a
patogenia, nas suas relações causa-efeito, e ainda a propagação das infeções e a transmissão e disseminação das
doenças infecciosas.
6.2.1.5. Syllabus:
Most of the themes presented in the Medical Microbiology II is addressed in its relation to infectious disease, which is
essential to the understanding of other subjects later taught in other CUs in MIMV. On the other hand, the CU Medical
Microbiology II has the particular goals the suds of infection and pathogenesis in their cause-effect relationships, and
even the spread of infections and the transmission and spread of infectious diseases.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Conteúdos programáticos que constituem a base científica adequada ao desenvolvimento de trabalho em Ciências
Veterinárias no ramo da Microbiologia aplicada ao prognóstico e diagnóstico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Syllabus gives the appropriate scientific basis for development of skills in Science Veterinary at the branch of applied
Microbiology to prognosis and diagnosis of diseases.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ao pretender preparar o aluno para os eventos que se adivinham na Microbiologia Médica II aplicada à Medicina
Veterinária, achamos que devemos dar maior realce aos temas sobre o controlo microbiano, à genética microbiana
aplicável à biologia molecular, diagnóstico e biotecnologia, à microbiocenose do organismo animal, com destaque
para a
dinâmica da infeção microbiana. Abordam-se também temáticas atuais e pertinentes, como o estudo da associação
bacteriana em películas biológicas, a evasão à resposta imunitária, a microbiologia da água e dos alimentos e o
bioterrorismo, na perspetiva etiológica e preventiva .
Pretendemos, integrar o ensino da disciplina de modo a poder relacionar os conhecimentos teóricos com a análise de
situações concretas aplicadas à Medicina Veterinária. A componente prática decorre em laboratório específico.
- Avaliação dos grupos de trabalho por temas/avaliação contínua (40%);
- Avaliação complementar (60%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We wish to prepare the student for the events that ares guessed in Medical Microbiology II applied to Medicine
Veterinary, so we think we should give more emphasis to the issues on microbial control, microbial genetics
applicable to molecular biology, diagnostic and biotechnology, microbiocenosis of the animal, especially the
dynamics of microbial infection. It addresses current topics and also relevant, as the study of bacterial association in
biological films, the evasion of immune response, microbiology of water and food and bioterrorism, in an etiologic and
preventive approach.
We intend to integrate the teaching of discipline in order to relate the theoretical knowledge to the analysis of
concrete situations applied to veterinary medicine. The practical component takes place in specific laboratory.
Evaluation of the laboratory working groups -continuous assessment (40%); Supplementary Assessment (60%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, de forma ponderada, os conteúdos lecionados pelo
docente
com o trabalho dos estudantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With regard to methodologies, It will be combine in a balanced way, the contents taught by the teacher with the
autonomous work of students.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Medical Microbiology, (2012). Murray, P., Rosenthal, K. and Pfaller, M.
Laboratory Experiments in Microbiology (1997). Johnson, T. R. and Case, C. L.
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Microbiology: A Laboratory Manual (2004). Cappuccino, J. and Sherman, N.
Laboratory Exercises in Microbiology (2004). Harley, J.P. and J. Harle, J.

Mapa X - Nutrição e Alimentação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Nutrição e Alimentação
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria José Marques Gomes (T - 30h; PL - 105h; OT - 5,1h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Miguel Mendes Ferreira (PL - 30h; OT - 4,95h)
Miguel António Machado Rodrigues (PL - 15h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre 1) a natureza, origem e funções dos nutrientes fornecidos
pelos alimentos 2) metodologias de determinação da digestibilidade e unidades de expressão do valor nutricional dos
alimentos 3) fatores que afetam a utilização digestiva dos alimentos e eficiência metabólica dos nutrientes, 4) os
princípios e metodologias de estimativa das necessidades alimentares para as várias espécies animais, com base em
sistemas de recomendações alimentares de referência 5) as principais fontes alimentares e aditivos.
Espera-se que os alunos sejam capazes de 1) identificar os nutrientes necessários a cada espécie animal, 2) identificar
as principais fontes alimentares, 3) eleger os alimentos mais adequados para incorporar em dietas de acordo com a
espécie/ estádio fisiológico/nível produtivo dos animais, 4) interpretar tabelas de valor nutricional e de recomendações
alimentares.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to equip students with knowledge on 1) the nature, origin and functions of nutrients provided by food 2)
methodologies of digestibility and nutritive evaluation of feeds, 3) factors that affect the digestive and metabolic
utilization of food nutrients 4) the principles and methodologies for estimating food requirements for various animal
species based on dietary recommendations reference systems 5) major food sources and additives.
It is expected that students should be able to 1) identify nutrient required for each species, 2) identify major food
sources, 3) choose the most suitable foods to incorporate into diets according to species / physiological stage /
production level of animals, 4) interpret tables of nutritive value of feeds and of nutrient requirements.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I TEÓRICAS: Objetivos do estudo da Nutrição e da Alimentação Animal; composição e análise dos alimentos; os
nutrientes e suas funções; revisão sobre os sistemas digestivos dos animais domésticos; fatores de variação da
digestibilidade dos alimentos; partição da energia no organismo animal; calorimetria animal; métodos de estimativa da
produção de calor e da retenção de energia; sistemas de expressão do valor energético e do valor proteico;
mecanismos de controlo e previsão da ingestão; necessidades nutricionais e alimentação das várias espécies.
II PRÁTICAS: análise proximal; análise da fibra pela metodologia de Van Soest; determinações específicas;
digestibilidade in vivo; métodos de estimativa da digestibilidade;classificação e características nutricionais dos
alimentos; tabelas de composição química e de valor alimentar; aditivos utilizados em alimentação animal; utilização
de tabelas de recomendações de sistemas de referência.
6.2.1.5. Syllabus:
I THEORETICAL: Objectives of the study of animal nutrition and feeding; food analysis; nutrients and their functions in
the animal body; review on the digestive systems; factors affecting digestibility; partition of food energy within the
animal body; animal calorimetry; methods for estimating heat production and energy retention; systems for expressing
the energy value and protein value of foods; food intake; feeding standards.
II PRACTICAL: proximate analysis of foods; Van Soest methods of fibre analysis; specific determinations; in vivo
digestibility measurements; methods for estimating digestibility; classification and nutritional characteristics of foods;
tables of chemical composition and food value; food additives; handling of tables of feeding standards.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os principais objetivos desta unidade curricular centram-se no conhecimento da natureza, origem e funções dos
nutrientes fornecidos pelos alimentos, metodologias de determinação do valor nutritivo dos alimentos e das
necessidades nutricionais dos animais. O estudo dos alimentos e dos princípios e fórmulas de cálculo adotados pelos
sistemas de recomendações alimentares de referência, permitirá ao aluno determinar as necessidades em nutrientes,
efetuar uma apreciação do valor nutricional dos alimentos e prever a ingestão de alimento. O programa contempla
também o estudo de aditivos, abordando os seus mecanismos de ação e efeitos na produção, não descurando
temáticas mais sensíveis da atualidade, como o impacto no meio ambiente. Estimula-se a capacidade crítica dos
alunos para a interpretação desta informação que está em constante atualização.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of this course focus on the knowledge of the nature, origin and functions of nutrients provided by
food, methodologies for determining the nutritional value of foods and nutritional needs of animals. The study of food
resources and the principles and equations proposed by current Feeding standards, will allow the student to determine
nutrient needs, make an assessment of the nutritional value of food and predicted food intake. The program also
includes the study of additives, addressing their mechanisms of action and effects on production, not forgetting the
most sensitive issues of our time, as the impact on the environment. It encourages critical capacity of students to the
interpretation of this information, that is frequently updated.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas e práticas, para exposição e discussão dos conteúdos programáticos, recorre-se à projeção
multimédia. Sempre que possível, recorre-se a resultados experimentais obtidos na UTAD para ilustrar as matérias em
análise. Nas aulas práticas, visita-se o laboratório de Nutrição para acompanhar as técnicas de análise dos alimentos,
observam-se alimentos, consultam-se as tabelas de valor nutricional dos alimentos e de recomendações alimentares.
Serão desenvolvidos exercícios simples de formulação. Os alunos podem ter aulas tutoriais e acompanhar o trabalho
de rotina do laboratório.
Avaliação:
Frequência de 70% das aulas práticas e teóricas
2 testes - matéria lecionadas nas aulas teóricas e práticas (cada componente com peso de 50%)
ter nota mínima em cada teste, a qual não deve ser inferior a 8,5 valores.
CF=(Classif. Teste 1+Classif. Teste 2)/2; onde a classificação no Teste 1 e Teste 2 não deve ser inferior a 8,5 valores e
CF igual ou superior a 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Multi-media projection is used in order to expose and discussed theoretical concepts of the subjects presented in the
syllabus. When possible, experimental data obtained at the UTAD is used as examples. In practical lectures, students
observed the current animal feedstuffs, and the main laboratory methodologies execution to assess the nutritive value
of animal feedstuffs. Calculations on feed chemical composition parameters, digestibility coefficients, energy partition,
nutrient needs and basic calculation on feed formulation. Students can also request tutorial lessons
1. Conditions necessary for approval
a) Frequency to a minimum of 70% of classroom teaching summarized, irrespective of their type;
b) Conducting 2 quizzes issues discussed in theoretical and practical classes (50% each in final grade)
The final rate FR = (Quizze 1+ Quizze 2)/2. It is required a minimum grade of 8.5 in the quizzes, but average must be
>9.5.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Recorre-se a aulas expositivas e de discussão das premissas das metodologias utilizadas em nutrição animal,
sublinhando as suas virtudes mas também as suas limitações. Associado ao ensino teórico, uma componente mais
prática, traduzida no contacto com as técnicas laboratoriais de análise de rotina dos alimentos, a manipulação de
tabelas de necessidades alimentares e de valor nutricional dos alimentos e a utilização de princípios básicos de
formulação, entre outras permitem a simulação/observação de situações práticas de aplicação dos conhecimentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is through a combination of lectures and discussion of the assumptions of the methodologies used in animal
nutrition, underlining its virtues but also its limitations.
Associated with the theoretical, a more practical component, translated in contact with feeds used in animal feeding,
the main laboratory methodologies execution, the manipulation of tables of feed requirements and the nutritional value
of feeds, among others, allow the simulation/observation of practical application of knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Animal Nutrition. 7th edition. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, et al. (2011)
Several publications on Feeding standards (NRC, AFRC, INRA)
Canine and feline nutrition, 3th ed. Linda Case et al. (2011)

Mapa X - Parasitologia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Parasitologia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuela Vara de Campos Rodrigues (T - 22,5h; PL - 90h; S - 7,95h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Patrícia Antunes Lopes (PL - 30h)
Francisco Geraldes Neto (PL - 30h)
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Luís Miguel Martins Lucas Cardoso (T - 7,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introdução à Parasitologia. Estudo sobre os ciclos de artrópodes e protozoários parasitas importantes de animais
domésticos, silvestres, exóticas e aquáticas e também do ser humano. Desenvolvimento de competências
laboratoriais na área de Parasitologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to Parasitology. Study of the life cycles of important arthropod and protozoan parasites of domestic,
sylvatic, exotic and aquatic animals and also of human beings. Development of laboratorial skills in the field of
Parasitology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa teórico:
Parasitologia geral: Breve conceito histórico; noção de parasita e hospedeiro; modalidades de associação. Origem do
parasitismo. Tipos e localização dos parasitas; especificidade; tipos de hospedeiros; ciclos biológicos; noção de
vetor. Infeção; infestação; pseudo-parasitas; hiperparasitismo.
Relação parasita/hospedeiro. Propagação dos parasitas. Tropismos. Regiões faunísticas. Noção de sistemática;
taxonomia; espécie; nomenclatura. Regras da taxonomia.
- Filo Arthropoda: Classe Aracnida; Classe Insecta.
- Filo Apicomplexa: Classe sporozoea.
- Filo Sarcomastigophor: Ordem Kinetoplastida.
- Filo Ciliophora: Ordem Rickettsiales.
- Filo Pentastomida.
Taxonomia; respetivas famílias; géneros; espécies. Morfologia e ciclos evolutivos.
Programa prático:
Observação e identificação de ixodídeos, insetos, protozoários e riquétzias.
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical programme: history and basic concepts of Parasitology. Importance of the discipline for Veterinary
Medicine. Parasitism and other biological associations (symbiosis, mutualism and commensalism). Parasite-host
interaction. Parasite propagation. Taxonomy, nomenclature and systematics. Parasitarian ecology. Classification,
morphology and life cycle of parasites within phyla Arthropoda (Insecta and Arachnida), Sarcomastigophora,
Apicomplexa, Ciliophora and Pentastomida.
Practical programme: the Parasitology lab. Methods of collecting and storing parasitic forms. Observation and
identification of insects, hard ticks, mites, hematic protozoa, Cryptosporidium and coccidia.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas são estudados os principais parasitas Arthropoda, Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora e
Pentastomida com importância em Medicina Veterinária e Humana. Nas aulas práticas para além da aplicação dos
conhecimentos teóricos, também são ensinados e executados pelos alunos diversos métodos de preparação de
amostras para exame parasitológico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the lectures are studied the most important parasites Arthropoda, Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora and
Pentastomida in Veterinary and Human Medicine. In practical classes in addition to the application of theoretical
knowledge, are also taught and performed by the students various methods of preparing samples for parasitological
analysis.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e práticas. Seminários.
Avaliação:
Exame escrito para a componente teórica; exame laboratorial para a componente prática.
A classificação de 9,5 (mais de 20) é a nota de aprovação para os componentes teóricas e práticas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practical classes. Seminars.
Continuous assessment.
Written examination for the theoretical component; laboratorial examination for the practical component.
A classifications of 9.5 (over 20) is the passing grade for the theoretical and practical components.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas são estudados os principais parasitas Arthropoda, Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora e
Pentastomida com importância em Medicina Veterinária e Humana. Nas aulas práticas os alunos aplicam os
conhecimentos teóricos e desenvolvem competências na área de parasitologia laboratorial.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lectures the main parasites are studied, Arthropoda, Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora and
Pentastomida , with relevance in Veterinary and Human Medicine. In practical classes students apply and strengthen
the theoretical knowledge and develop laboratory skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Helmintos, Artropodos y Protozoos de los Animales Domesticos. E. J. L. Soulsby

Mapa X - Patologia Geral II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Patologia Geral II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernanda Aurora Gomes de Seixas Travassos (T - 15h; PL - 120h; S - 4h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria dos Anjos Clemente Pires (PL - 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objetivos a introdução à patologia com a abordagem dos conceitos básicos, nomenclatura técnica
e científica com termos médicos adequados e a compreensão dos mecanismos gerais da doença.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aims of this unity are to transmit information about the etiopathogeny of inflammatory response and cancer. This
knowledge involves the study of molecular and cellular factors. This unity is the link between the basic sciences and
clinical unities, and follows General Pathology I.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Biopatologia da inflamação aguda, crónica e granulomatosa. Doenças da hipersensibilidade. Regeneração e
reparação. Alterações circulatórias (congestão activa e passiva, hemorragia, trombose, enfarte, embolia, choque, CID,
edema). Alterações post mortem e fenómenos cadavéricos. Alterações de crescimento. Oncobiologia (célula
neoplásica na dinâmica da vida, nomenclatura, etiopatogenia, biologia do crescimento e cinética tumoral. Bases
moleculares do cancro. Efeitos patológicos das neoplasias. Cascata metastásica. Imunologia tumoral.
6.2.1.5. Syllabus:
Tissue response to damage: acute, chronic, and granulomatous inflammation. Hypersensitivity reactions. Tissue
repair: regeneration, healing (granulation tissue and scar formation) and repair abnormalities. Circulatory disorders
(congestion, haemorrhage, thrombosis, infarction, IDC, embolism, shock, oedema). Post mortem alterations. Cellular
disorders of differentiation and preneoplastic lesions. Neoplasia (Nomenclature and biology of tumor growth.
Molecular basis of cancer; aetiology, progression, spread (metastasis cascade and homing), tumour kinetics and
hallmarks of cancer. Tumour immunology.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos são atingidos com o prosseguimento do conteúdo programático e com as aulas práticas onde estes são
aplicados a situações reais, com a observação de peças anatómicas e lâminas com a patologia exposta na teórica.
Os conteúdos programáticos focam fenómenos patológicos básicos que serão estudados mais aprofundadamente e
de forma integrada na Anatomia Patológica e na clínica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives are achieved along the semester and on practical classes where the knowledge is applied to real
situations, with the observation of anatomical specimens and slides with the lesions studied are based on the
theoretical program.
The program focus on basic pathologic phenomena that will be studied and scrutinized in the future in other units
(Anatomic Pathology and clinic units).
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Conteúdo teórico com apresentação temática de forma expositiva e a interação com os alunos incentivando a
discussão e a interligação de conhecimentos. A prática é feita com a apresentação das lesões aprendidas na teórica,
quer com no seu aspecto macro quer microscópico. Incentivam-se os alunos a fazer a aplicação dos conhecimentos e
à aplicação da correcta terminologia técnica e médica. Utilização fundamental do microscópio.
Avaliação teórica escrita (50%). Avaliação prática de preparações histológicas (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thematic theoretical presentation in a expository form and interaction with students encouraging the discussion and
connection of different knowledge.
The practice content is made with the presentation of the lesions learned in theoretical classes, either respecting to
macro or microscopic aspects. The students are encouraged to make the application of its theoretical knowledge and
the application of correct technical and medical terminology. The use of microscop is fundamental.
Writing theoretic evaluation (50%). Observation of histologic slides (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos são atingidos com o prosseguimento do conteúdo programático e com as aulas práticas onde estes são
aplicados a situações reais, com a observação de peças anatómicas e lâminas com a patologia exposta na teórica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives are achieved along the semester and on practical classes where the knowledge is applied to real
situations, with the observation of anatomical specimens and slides with the lesions learned on the theoretical
program
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Atlas de Patologia Veterinária. Maria dos Anjos Pires, Fátima Gartner e Fernanda Seixas Travassos
Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. Vinay Kumar, Nelso Fausto and Abul Abbas
Pathologic Basis of Veterinary Disease. M. Donald McGavin and James F. Zachary

Mapa X - Zootecnia e Produção Animal
6.2.1.1. Unidade curricular:
Zootecnia e Produção Animal
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ângela Maria Ferreira Martins (T - 9h; PL - 45h; OT - 5,55h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Paulo António Russo Almeida (T - 3h; PL - 15h)
Sandra Maria Rosa Sacoto (T - 18h; PL - 90h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Conhecer os principais sistemas de produção avaliando as suas principais diferenças, o seu valor económico, as
tendências de integração nos sistemas agrários e no meio ambienta.
- Identificar a base animal mais apropriada aos diferentes sistemas e objetivos apresentados.
- Comparar os elementos dos ciclos de produção (reprodução, cria, recria e engorda) mais comuns de maior
repercussão económica e em especial da alimentação dos animais assim como os cuidados complementares, de
acordo com as suas necessidades fisiológicas e ambientais.
- Identificar os alojamentos e instalações em função das necessidades das fases anteriores tendo em conta a
legislação vigente, e conhecer o equipamento mais frequente.
- Conhecer os rendimentos, características e classificação dos principais produtos animais, especialmente dos
alimentos
- Compreender o funcionamento da empresa pecuária e da organização dos sistemas intensivos e extensivos das
distintas espécies tratadas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Know the major production systems, their economic value, integration trends in agricultural systems and the
environmental, land-bound systems where they are produced as well as the essential elements of the farm as a
production unit
-To compare the elements of the production cycles (reproduction, rearing and fattening) more common economic
impact of animal feed as well as the additional care that should provide each of them, according to the physiological
and environmental needs.
-To identify the accommodations and facilities in accordance with requirements of the previous phases, taking into
account the current legislation, and meet the equipment more frequently.
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- To know the income, characteristics and classification of major livestock products, especially food, and to identify
variation factors affecting production and quality of products of animal origin.
- Understand the company's operation and organization of livestock intensive and extensive systems of different
species.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
PROGRAMA TEÓRICO
1- INTRODUÇÃO
2 – BOVINOS
3 – OVINOS E CAPRINOS
4 – PRODUÇÃO DE AVES
5- PRODUÇÃO DE COELHOS
6– PRODUÇÃO DE SUÍNOS
8- APICULTURA
PRÁTICA
As práticas laboratoriais serão ministradas de acordo com a espécie abordada na teórica e são constituídas por:
- visitas às instalações da UTAD correspondentes à espécie abordada,
- projeção de filmes adequados às várias produções
- exercícios aplicados a características produtivas referentes às espécies abordadas, nomeadamente relacionadas
com a gestão da exploração.
6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL PROGRAM
1 – INTRODUCTION
2 – CATTLE
3 - SHEEP AND GOATS
4 - PRODUCTION OF POULTRY
6 - PRODUCTION OF RABBITS
7 - PRODUCTION OF PIGS
8 - APICULTURE
PRACTICE
The laboratory practice will be given according to the species discussed in the theoretical and consist of:
- Visits to the UTAD farm for the species discussed,
- Projection of films suitable for various productions
- Exercises applied to production traits related to species addressed, particularly related to farm management.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa desta unidade curricular foi elaborado visando atingir os objetivos propostos de forma coerente e
objetiva. Os alunos irão assimilar conhecimentos e desenvolver competências que lhes permitam atuarem nesta área
com correção técnico-científica.
Face à programação anteriormente exposta, e dado o cariz desta unidade curricular, pretende-se que se atinjam os
objetivos propostos de forma faseada e consistente ao longo do tempo.
O programa da Unidade Curricular deve fornecer ao aluno os conhecimentos sobre as características e diversidade
das produções de espécies zootécnicas de interesse económico que existem no nosso país. Isso inclui a aquisição de
conhecimentos em várias áreas, tais como: os aspectos fundamentais fisiológicos relacionados com a produção; a
importância relativa de cada um dos nutrientes essenciais; o tipo de alimento a administrar e programas de
alimentação nas diferentes espécies e fases de produção; os diferentes sistemas de produção existentes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of this curricular unit was developed in order to achieve the objectives proposed in a consistent and
objective way. Students will acquire knowledge and develop skills that enable them to act in this area with technical
and scientific properness.
According to the syllabus set out above, and given the nature of this course, we aim to achieve these goals in a phased
and consistent manner over the time.
The program of the Curricular Unit should provide students with knowledge about the features and diversity of species
zootechnical productions of economic interest that exist in our country. This includes the acquisition of knowledge in
various areas such as: the fundamental physiological aspects related to production, the relative importance of each of
the essential nutrients, the type of food to administer and nutrition programs in different species and production
phases; the different existing production systems, as much intensive and extensive.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular serão utilizadas metodologias de ensino/aprendizagem diversificadas, preferencialmente
centradas no aluno (aprendizagem ativa), e que vão de encontro aos princípios orientadores da Declaração de
Bolonha. Neste modelo é previsto que o aluno desenvolva as diferentes competências específicas, definidas para esta
unidade curricular, e adquira igualmente um conjunto de competências genéricas (capacidade de funcionar de uma
forma eficiente em grupos de trabalho, capacidade de adaptação a novas metodologias e tecnologias de um modo
responsável e autónomo, etc.). Nesta perspetiva, os métodos e os critérios definidos para avaliação incidem, não
apenas na aquisição dos conhecimentos associados a cada área do saber, mas englobam também as competências
genéricas entretanto adquiridas.
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A avaliação contínua prevê a realização de duas frequências. Classificação final = 0,5 × (classificação da 1ª Freq.) + 0,
5 × (classificação da 2ª Freq.).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will use teaching/learning diverse methodologies, preferably centered on the student (active
learning), and that meet the guiding principles of the Bologna Declaration. In this model it is expected that the student
develops the different specific skills defined for this curricular unit, and also get a set of generic skills (ability to
function efficiently in working groups, ability to adapt to new methodologies and technologies for a responsible and
autonomous, etc.). In this perspective, the methods and criteria for evaluation focus not only on acquiring the
knowledge associated with each area of knowledge, but also include generic competences however gained.
Continuous assessment provides for two tests, and the final classification obtained through the weighted average of
the ratings of these assessment tools, according to the formula following:
Final note = 0.5 × (classification of the 1st test) + 0.5 × (classification of 2nd test).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas decorrerão de forma a articular as metodologias de ensino adotadas para as aulas de acordo com os temas
que estejam a ser estudados. Serão privilegiadas as metodologias de ensino interativas, de forma a envolver de modo
dinâmico os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Será dada especial atenção à busca orientada e análise de
artigos de índole científica de forma a promover uma familiarização com termos técnicos da área científica em estudo,
como forma não só de aprendizagem mas também de reforço de outras competências como a capacidade de
interpretação, definição de estratégias e aplicação de conhecimentos em contextos diversos. O trabalho de índole
prática será desenvolvido em grupo, estimulando a partilha de ideias a convivência com formas diversas de analisar
questões e propor soluções. Estes trabalhos práticos serão coordenados pelo docente e terão como objetivos a
elaboração de uma proposta de resolução, sua apresentação e discussão
A avaliação terá como objetivo aferir o nível de conhecimento teórico e prático atingido pelos alunos e em termos
futuros será sempre um ponto de referência para ajustamentos a fazer em conteúdos, metodologias e avaliação de
futuros alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes will take place in order to articulate the teaching methodologies adopted for the lessons according to the
issues being studied. Priority will be given to interactive teaching methods in order to engage students in a dynamic
teaching-learning process. Special attention is given to the search and oriented analysis of scientific papers in order to
promote approach to technical terms in the scientific area under study. It’s necessary not only for the learning process
but also to enhance some other student’s skills such as interpretation capacity, definition of strategies and knowledge
application in different contexts. The practical work will be developed in group, encouraging the sharing of ideas, the
different ways of interpreting and analyze the issues and to propose solutions. This practical work will be coordinated
by the teacher and will aim to draw up a specific solution that will be present to the other class elements and
discussed.
The evaluation method aim to judge the level of theoretical and practical knowledge attained by the students and will
be a reference in the future to promote adjustment in contents, methodologies and evaluation forms.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Guia do cavalo. Bane, Susan Mc Bane e Helen Douglas-Cooper
Commercial Chicken Meat and Egg Production. Bell. Donald D., Weaver, William D., Jr
The Horse. Evans, J. Warren , Borton, Anthony, Hintz, Harold F., Van Vleck, L. Dale
Beef Production Management and Decisions. Field, T. G., Taylor, R.E.
Broiler Breeder Production. Leeson, S., Summers, J.D.
Alternative Health Practices For Livestock. Morris, T. e Keilty, M.
Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology. Muir, W.M., Aggrey. S.E.
The Sheep Book - A Handbook for the Modern Shepherd. Parker, R.
Principles of Cattle Production. Phillips, C.J.C.
Aquaculture. Principles and Practices. Pillay, T.V.R.
Manual de Aquacultura. Reis Henriques, M. A.
Enfermedades del conejo, Tomos I e II. Rosel, Juan M.
Criação Doméstica de Coelhos. Schiere, J. B.
Goat Science and Productionç. Solaiman, S. G.
Dairy Cattle Science. Tyler, H. e Ensminger, M. E.

Mapa X - Estágio II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ângela Maria Ferreira Martins (E - 42h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
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Sandra Maria Rosa Sacoto (E - 33h)
Victor Manuel Carvalho Pinheiro (E - 33h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estágios “intercalares” obrigatórios procuram o enriquecimento curricular, contribuindo para a integração de
conhecimentos adquiridos ao longo da formação científica dos estudantes da Licenciatura em Estudos Básicos em
Ciências Veterinárias/Mestrado Integrado em Medicina Veterinária.
A UC “Estágio II” procura o desenvolvimento de competências consideradas básicas, subjacentes à formação médicoveterinária nas várias espécies animais: técnicas de maneio geral e nutricional, sistemas de contenção animal,
comportamento e bem-estar, entre outras.
Procura-se que o estudante desenvolva as suas capacidades nestas competências através da observação e prática
assistida.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit "training II" must seek to enrich the curriculum, contributing to the integration of knowledge
acquired throughout the scientific education of students of the Integrated Master in Veterinary Science.
The "training II" seeks to develop skills that are considered basic, underlying veterinary medical training in various
animal species: general management techniques and nutrition, animal containment systems, behavior and welfare,
among others.
Demand that the student develop skills in these skills through observation and practical assistance.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O estágio II vai ser constituído essencialmente por 4 módulos: frangos de carne, coelhos, ovinos/caprinos e
apicultura.
O estudante nesta UC deverá desenvolver as seguintes competências:
- Adquirir hábitos e métodos de trabalho, sendo capaz de observar, analisar, interpretar, e gerir informação em
contexto real;
- Promover o trabalho em equipa disciplinar e multidisciplinar;
- Conhecer as práticas de maneio desenvolvidas nas explorações pecuárias;
- Conhecer os sistemas de gestão das explorações, incluindo a recolha de indicadores produtivos e reprodutivos;
- Observar as técnicas de maneio e de regime alimentar nas diversas espécies,
- Observar e avaliar [de modo geral] as instalações e equipamentos de uma exploração;
- Saber recolher informação relativa ao comportamento e bem-estar dos animais nas explorações;
- Saber utilizar os sistemas de identificação animal;
- Saber manipular e conter os animais de diferentes espécies.
6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit "Training II" will consist mainly of four modules : broilers , rabbits , sheep/goats and beekeeping.
The student in this course will develop the following skills:
- Acquire habits and methods of work, being able to observe, analyze, interpret, and manage information in real
context;
- Promote team work disciplinary and multidisciplinary;
- Acquire an adequate knowledge of management practices developed for farming purposes;
- Acquire a basic knowledge of farm management systems, including the collection of production and reproductive
performance indicators;
- Observe the management and diet techniques in several species;
- Observe and evaluate [in the general] the facilities and equipment of a farm;
- Learn to collect information on the behavior and welfare of animals on farms;
- Know how to use the systems of animal identification;
- Learn to handle and contain the animals of different species.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa desta unidade curricular foi elaborado visando atingir os objetivos propostos de forma coerente e
objetiva. Os alunos irão assimilar conhecimentos e desenvolver competências que lhes permitam atuarem nesta área
com correção técnico-científica. Face à programação anteriormente exposta, e dado o cariz desta unidade curricular,
pretende-se que se atinjam os objetivos propostos de forma faseada e consistente ao longo do tempo.
O programa da Unidade Curricular deve fornecer ao aluno os conhecimentos sobre as características e diversidade
das produções de espécies zootécnicas de interesse económico que existem no nosso país. E ainda fornece
conhecimentos sobre o tipo de instalações e maneio dos animais, os quais fazem parte dos objetivos desta UC.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of this curricular unit was developed in order to achieve the objectives proposed in a consistent and
objective way. Students will acquire knowledge and develop skills that enable them to act in this area with technical
and scientific properness. According to the syllabus set out above, and given the nature of this course, we aim to
achieve these goals in a phased and consistent manner over the time.
The program of the Curricular Unit should provide students with knowledge about the features and diversity of species
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zootechnical productions of economic interest that exist in our country. It also provides knowledge on the type of
installations and animal management, which are part of the objectives of this curricular unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular serão utilizadas metodologias de ensino/aprendizagem diversificadas, preferencialmente
centradas no aluno (aprendizagem ativa). Neste modelo é previsto que o aluno desenvolva as diferentes competências
específicas, definidas para esta unidade curricular, e adquira igualmente um conjunto de competências genéricas
(capacidade de funcionar de uma forma eficiente em grupos de trabalho, capacidade de adaptação a novas
metodologias e tecnologias de um modo responsável e autónomo, etc.). Nesta perspetiva, os métodos e os critérios
definidos para avaliação incidem, não apenas na aquisição dos conhecimentos associados a cada área do saber, mas
englobam também as competências genéricas entretanto adquiridas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit will use teaching/learning diverse methodologies, preferably centered on the student (active
learning). In this model it is expected that the student develops the different specific skills defined for this curricular
unit, and also get a set of generic skills (ability to function efficiently in working groups, ability to adapt to new
methodologies and technologies for a responsible and autonomous, etc.). In this perspective, the methods and criteria
for evaluation focus not only on acquiring the knowledge associated with each area of knowledge, but also include
generic competences however gained.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os módulos decorrerão de forma a articular as metodologias de ensino adotadas para as aulas de acordo com os
temas que estejam a ser estudados. Serão privilegiadas as metodologias de ensino interativas, de forma a envolver de
modo dinâmico os alunos no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho será desenvolvido estimulando a partilha
de ideias a convivência com formas diversas de analisar questões e propor soluções. Estes trabalhos práticos serão
coordenados pelo docente e terão como objetivos a elaboração de uma proposta de resolução, sua apresentação e
discussão
A avaliação terá como objetivo aferir o nível de conhecimento atingido pelos alunos e em termos futuros será sempre
um ponto de referência para ajustamentos a fazer em conteúdos, metodologias e avaliação de futuros alunos.
A avaliação tem como base a assiduidade aos diferentes módulos e avaliação do desempenho (interesse,
participação) do aluno por parte do docente do módulo.
Considera-se que o estudante concluiu com aproveitamento a UC desde que obtenha uma classificação igual ou
superior a 9,5 valores na média final dos módulos. Com a seguinte ponderação:
Classificação final=(aves+coelhos+equinos+suinicultura)/4
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The modules will take place in order to articulate the teaching methodologies adopted for the lessons according to the
issues being studied. Priority will be given to interactive teaching methods in order to engage students in a dynamic
teaching-learning process. The work will be developed encouraging the sharing of ideas, the different ways of
interpreting and analyze the issues and to propose solutions. This practical work will be coordinated by the teacher
and will aim to draw up a specific solution that will be present to the other class elements and discussed.
The evaluation method aim to judge the level of knowledge attained by the students and will be a reference in the
future to promote adjustment in contents, methodologies and evaluation forms.
The evaluation assume a continuous nature and summative, leading to a final classification of training.
The assessment is the responsibility of the teacher (s) responsible (lo) by curricular unit "Training II", based on the
assessment of activity reports prepared by individual students at the end of their training in each of the
structures/services that has been integrated.
The evaluation is based on attendance to the different modules and performance evaluation (interest, participation) of
the student by the teacher of the module.
It is considered that the student has successfully completed the UC if you get a classification equal to or greater than
9.5 in the final average of the modules. With the following weighting:
Final classification = (rabbit+broilers+equine+swine)/4
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Handbook of Livestock Management (4th Edition). Richard A. Battaglia
The Art and Science of Livestock Evaluation. Ray V. Herren

Mapa X - Opção II - Anatomia de Animais de Laboratório, Exóticos e Selvagens
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II - Anatomia de Animais de Laboratório, Exóticos e Selvagens
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Silva Venâncio (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
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NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Anatomia dos Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres debruça-se sobre o estudo
comparado, adaptativo e evolutivo da estrutura dos diversos aparelhos e sistemas em animais das diferentes classes,
realçando as suas particularidades específicas. Fornece uma formação complementar na Área da Anatomia e um
conhecimento aprofundado da estrutura de espécies com interesse emergente na Medicina Veterinária.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The unit Anatomy of Lab, Exotic and Wild Animals focuses on the comparative study, adaptive and evolutionary
structure of the various organs and systems in animals of different classes, emphasizing their specific features.
Provides additional training in the area of anatomy and a thorough knowledge of the structure of species with
emerging interest in veterinary medicine.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos de Anatomia Comparada.
Estudo das principais características dos peixes, adaptação ao meio aquático.
Particularidades anatómicas dos anfíbios.
Estrutura externa e interna dos répteis. Anatomia comparada dos répteis com relevo para a tartaruga, iguana e
serpente
Anatomia das aves exóticas de companhia, exóticas de produção, desporto, silvestres de interesse cinegético e
silvestres de rapina.
Anatomia dos pequenos mamíferos roedores e lagomorfos, relevância como modelo animal em laboratório.
Algumas particularidades dos carnívoros, omnívoros e grandes herbívoros presentes na nossa fauna ou com
frequência nos parques zoológicos.
6.2.1.5. Syllabus:
Comparative anatomy concepts.
Fish anatomy and their adaptation to the aquatic environment.
Amphibian anatomy: anatomic particularities.
The internal and external structure of reptiles. Compared reptile anatomy: turtle, snake and iguana.
Bird anatomy: exotic, production, sport and wild birds.
Anatomy of the rodents and rabbits.
Anatomic particularities of carnivore, omnivore and large herbivore existing in the wild or in zoological facilities.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os principais objetivos desta unidade curricular centram-se em fornecer uma formação complementar na Área da
Anatomia e um conhecimento da estrutura de uma grande variedade de espécies com interesse emergente na
Medicina Veterinária. Assim os conteúdos e a sua abordagem será feita numa base de anatomia comparativa e
compreensão das estruturas particulares existentes nas diferentes classes de animais realçando a sua importância
funcional e clínica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of this course focus on providing additional training in anatomy area and a knowledge of the
structure of a large variety of species with emerging interest in veterinary practice. So the content and their approach
will be a comparative anatomy base and understanding of the particular structures in different classes of animals
enhancing their functional and clinical significance.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas (TP) divididas numa componente magistral e numa componente prática com dissecção
de cadáveres e identificação de estruturas nos diferentes sistemas. Na componente prática também existe trabalho de
grupo, preparação de relatório e preparação de apresentação oral.
Avaliação: Corresponde à assiduidade, participação e empenho demonstrado nas aulas e trabalho de dissecção - TD
(20% da qualificação final), e à realização e defesa de um trabalho de grupo (trabalho escrito - TE e apresentação oral PO, 80% da qualificação final).
Nota final = TDx0,2 + TEx0,65 + POx0,15.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are theoretical-practical (TP) and divided into a master component and a practical component with
dissection of corpses and identification of structures in the different systems. In the practical part there is also group
work, report preparation and preparation of oral presentation.
Assessment:
Corresponds to the attendance, participation and commitment shown in class and dissection work - TD (20% of the
final grade), and the construction and defense of a working group (written work - TE and oral presentation - PO, 80% of
the final qualification ).
Final note = TDx0,2 + + TEx0,65 POx0,15.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A natureza expositiva da componente teórica permite a transmissão clara e eficiente dos conhecimentos
fundamentais. Um especial enfoque é fornecido com animações ilustrativas das matérias o que permite a visualização
dos conteúdos, facilitando a compreensão e a aprendizagem. Relativamente à componente prática, é orientada para
que o discente execute um conjunto de procedimentos para alcançar competências nos temas propostos, sendo
estimulada a sua capacidade de interpretação autónoma de literatura especializada e salientada a necessidade
responsabilidade e interesse pela auto-aprendizagem, porque a educação médico-veterinária tem que ser de
permanente atualização ao longo da vida profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository nature of the theoretical component allows for clear and efficient transmission of fundamental
knowledge. Special attention is provided for illustrative animations of materials which allows viewing of content,
facilitating the understanding and learning. On the practical component, is oriented so that the students follow a set of
procedures to achieve skills in the proposed themes, and stimulated their ability to autonomous interpretation capacity
of literature and emphasized the need accountability and interest in self-learning, because the veterinary education has
to be constantly updated throughout working life.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Clinical Anatomy and Physiology of Exotic Species. O`Malley, B.
Aspectos Gerais da Anatomia dos Peixes – Estudo da Truta Arco-Íris (Oncorhynchus mykiss). Venâncio C., Colaço B.,
Rema P., Ferreira D.A., Villar Lacilla J.
Particularidades Anatómicas do Coelho. Venâncio C.; Ferreira D.A.; Colaço B.; Teixeira T.; Pinheiro V.; Villar Lacilla J.

Mapa X - Opção II - Biopatologia Oncologica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II - Biopatologia Oncologica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ribeiro Pires (TP - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma (TP - 10h)
Fernanda Aurora Gomes de Seixas Travassos (TP - 10h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprendizagem da nomenclatura, oncogénese e história natural. Aspectos morfológicos e citológicos de neoplasias
benignas e malignas. Conceitos gerais e particulares para a realização de diagnóstico oncológico, assim como a
realização de técnicas laboratoriais neste campo da patologia veterinária. A investigação em oncologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning of the nomenclature, oncogenese and natural history. Morphological and citological aspects of benign and
malignant neoplasias. General and particular concepts for the accomplishment of tumours diagnosis, as well as the
accomplishment of laboratorial techniques in this field of the pathology veterinary medicine. The investigation in
oncology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Bases biológicas do cancro. Progressão neoplásica. Classificação e nomenclatura. Epidemiologia oncológica.
Cancerização química, fisica e biológica. Imunidade e cancro. Apoptose e angiogénese. Oncogenes, genes
oncossupressores e genes de susceptibilidade ao cancro. Informação diagnóstica e prognóstica das alterações
genéticas dos tumores. Métodos de diagnóstico: Biopsia aspirativa, histopatologia, imunohistoquímica e métodos de
biologia molecular. Marcadores tumorais. Grau histológico e estadio patológico. Estudos de sobrevivência e pesquisa
de factores de prognóstico histopatológicos das neoplasias mais frequentes. Lesões pré-neoplásicas. Tumores e
pseudotumores. Síndromes paraneoplásicos: quadros lesionais. Neoplasias de animais jovens. Neoplasias de animais
geriátricos. Oncologia como causa de morte. Neoplasias mais frequentes nos animais de companhia e nos animais de
interesse pecuário. A investigação em oncologia. Biobancos- a realidade em medicina Veterinária.
6.2.1.5. Syllabus:
Biological bases of the cancer. Neoplasic progression. Classification and nomenclature. Oncologic epidemiology.
Mechanisms of carcinogenesis. Immunity and cancer. Apoptosis and angiogenesis. Molecular determinants of cancer:
tumor suppressor genes, oncogenes, susceptibility genes. Diagnostic and prognostic information of the genetic
alterations of the tumors. Methods of diagnosis: aspirative biopsy, histopathologic diagnostic, immunohistochemistry
and molecular biology. Tumor markers. Grading and staging tumors. Studies of survival and research of histological
factors of prognostic of the most frequent neoplasia. Pré-neoplasic lesions. Tumors and pseudotumors. Lesions of
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paraneoplastic syndrome. Neoplasias of young and geriatric animals, and small animals and farm animals. Oncologycause of death? Investigation in oncology. Biobank- the reality in Veterinary Medicine.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A área da oncologia é um campo de interesse crescente na Medicina Veterinária. Assim, os conteúdos programáticos
desta unidade curricular opcional poderão fornecer as bases científicas necessárias a um trabalho sobre neoplasias
em animais, permitindo compreender a dinâmica tumoral e os diferentes métodos que permitem o seu estudo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Oncology is a growing field in veterinary medicine. Thus, the subject of this optional curricular unit will provide the
scientific basis needed to work on cancer in animals, in order to understand the dynamics of tumor and the different
methods to study tumor behavior.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação nesta unidade curricular utilizará a exposição oral, preferencialmente em Português, apoiada em
apresentações informatizadas. Sempre que possível e for adequado os temas apoiar-se-ão na investigação dos
docentes com discussão de artigos. As apresentações são, em geral, disponibilizadas antes das aulas, e utilizam
preferencialmente imagens da coleção pessoal dos docentes, algumas das quais publicadas no site: http://atlasap.utad.pt/index.php/pt/.
Está prevista a realização de necropsia de um animal com cancro e a discussão de estudos de prognóstico.
Avaliação: realização de duas prova de avaliação sumativa escrita com obtenção da classificação mínima de 9,0 (90%
da nota final teórica) desde que a média final seja igual ou superior a 9,5. Estas provas valem 90% da nota final, sendo
que 10% corresponderá à avaliação do interesse demonstrado e participação em discussão de casos durante as aulas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodologies include oral exposure, preferably in Portuguese, supported by computerized presentations. Where
possible and appropriate, themes will be supoterdin the investigation of teachers with articles thread. Presentations
are generally available before classes and preferably use images from the personal collection of teachers, some of
which are published on the site: http://atlas-ap.utad.pt/index.php/pt/.
A necropsy of an animal with cancer will be performed and the discussion of prognostic studies.
Evaluation: two summative writing tests with the minimum grade of 9.0 (90% of the theoretical final note) provided that
the final average is superior to 9.5. These tests are worth 90% of the final grade, and 10% correspond to shown interest
and participation in discussion of cases during the classes.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta unidade curricular procurar-se-á conjugar os conteúdos leccionados com a investigação a efectuar ou em
curso, com ensaios clínicos na área da oncologia e com rotina do diagnóstico oncológico no Laboratório de Anatomia
Patológica. Assim, o aluno toma contato com a oncologia veterinária e com a investigação atual na área. Os métodos
de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um conhecimento
abrangente das potencialidades do estudo do cancro, assegurando simultaneamente a conformidade com os objetivos
da unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit will combine the contents taught to the actual or future research, to clinical trials in oncology and
tumor diagnosis in the routine laboratory of pathology. Thus, the student has contact with the veterinary oncology and
with the current research in the area. The teaching and assessment methods are designed so that students can
develop a comprehensive understanding of cancer study potential, while ensuring compliance with the objectives of
the course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Veterinary Pathology. JONES TC, HUNT RD, KING NW
Small Animall Oncology. WITHROW SJ, MACEWEN EG
Tumors in Domestic Animals. Meuten DJ
DOENÇAS HISTIOCÍTICAS DO CÃO. PIRES I, OLIVEIRA J, QUEIROGA FL, ALVES A.

Mapa X - Opção II - Fisiologia de Animais de Laboratório, Exóticos e Selvagens
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II - Fisiologia de Animais de Laboratório, Exóticos e Selvagens
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Júlio Gonçalves Barros Martins (TP - 30h)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos da Fisiologia de Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres são apresentar, no âmbito da perspectiva
comparada e ambiental, os aspectos específicos essenciais do funcionamento de diferentes espécies de animais.
Tem-se como certo que os princípios básicos gerais da Fisiologia Animal são veiculados nas unidades curriculares
"Fisiologia I" e "Fisiologia II", e que a Fisiologia de Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestre surge como um
complemento de formação reforçada na área da fisiologia com especial enfoque nos processos de adaptação a
condições específicas do meio ambiente, natural ou não.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of the curricular unit "Physiology of Laboratory Animals, Exotic and Wild" are to present, within a
comparative and environmental perspective, specific aspects of the physiology of different animal species.
Considering that the general basic principles of animal physiology are presented in the UC's "Physiology I" and
"Physiology II" this UC appears as a supplement enhanced training in the field of physiology, focusing on processes of
adaptation to specific environmental conditions, natural or not.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios básicos
O animal e o meio ambiente
Regulação osmótica e excreção azotada
Metabolismo energético
Temperatura e termorregulação
Ventilação e trocas gasosas
Relacionamento com o ambiente
Animais de laboratório
Animais exóticos e silvestres
6.2.1.5. Syllabus:
Basic principles
The animals and the environment
Osmotic regulation and nitrogen excretion
Energy metabolism
Temperature and thermoregulation
Ventilation and gas exchange
Sensing the environment
Laboratory animals
Exotic and wild animals
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Como complemento à aquisição dos conceitos básicos de fisiologia Animal, objecto das UCs de Fisiologia I e II, com
esta UC, pretende-se que os alunos adquiram as competências para integrar a fisiologia com o ambiente, relacionando
todas as adaptações necessárias para que os animais possam sobreviver, crescer e reproduzir-se. Serão estudadas as
adaptações evolutivas nos diferentes sistemas orgânicos em condições normais e extremas, nomeadamente, em
situações de temperaturas extremas (alta ou baixa), altitudes elevadas ou exercício físico. Além do mais, a unidade
curricular pretende também relacionar a fisiologia com a adaptação a diferentes habitats, em particular meios
aquáticos dulcícolas e marinhos e ambiente terrestre.
Procurar-se-á sempre integrar o funcionamento de cada organismo no ambiente em que o animal evolui, desta forma
tentando que o aluno entenda que o a fisiologia de um animal vai depender em grande parte do ambiente em que o
animal evoluiu.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
After acquiring the basics of animal physiology (in the UC's "Physiology I" and "Physiology II"), it is intended that
students acquire the competences to integrate physiology with environment, listing all the adaptations necessary for
animals to survive, grow and reproduce. Thus, the study will be subject to evolutionary adaptations in different organ
(cardiovascular, respiratory, reproductive, digestive, locomotor and osmoregulator) in normal and extreme conditions,
namely in situations of extreme temperatures, high altitude or physical exercise. In addition, the discipline also aims to
relate physiology to adaption to different habitats, namely freshwater and marine aquatic terrestrial environments.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aos 2 ECTS desta unidade curricular corresponderão 54 h de trabalho, incluindo 30 h de ensino presencial (aulas
teórico-práticas). Cada sessão terá a duração de 50+50 (com 10 minutos intervalo).
Nas aulas teórico-práticas serão expostos os conceitos constantes do programa. Pretendemos fazer pelo menos uma
visita exterior, em princípio a um Parque Zoológico, onde serão analisadas alguns dos temas expostos nas aulas
presenciais. A avaliação será contínua, mediante a apresentação e defesa de um trabalho e a realização de uma prova
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escrita envolvendo as matérias leccionadas, sendo a classificação obtida ponderando os vários elementos de
avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The 2 ECTS of this curricular unit correspond to 54 hours of work, including 30 hours of classroom sessions. Each
contact session lasts 50 + 50 minutes (with a 10 minutes interval).
The different subjects will be presented to the students in the presencial classes (TP classes). Its also our intention to
complement these teachings with at least one educational visit to a Zoological Park, where some of the topics
discussed in the classroom will be analysed.
The student’s evaluation will be continuous, through the presentation and defense of a written work and completion of
one written test involving the subjects taught. The final classification will be obtained by weighing the diferente
evaluation elements.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aquisição dos conhecimentos científicos pretendidos para esta UC e definidos nos objectivos será essencialmente
concretizada com a participação do aluno nas aulas teórico-práticas.
Assim, nestas aulas serão utilizadas metodologias de ensino interativas, envolvendo os alunos no processo de ensino
aprendizagem. Este será centrado na procura análise de informação atualizada, recorrendo a livros de texto
internacionalmente reconhecidos pela comunidade académica como de qualidade, artigos científicos e outras formas
de conhecimento. Procurar-se-á encorajar os alunos a alargarem os seus conhecimentos para além daqueles que são
ministrados nas aulas, incentivando a pesquisa e a escrita. Para isso cada aluno deverá executar um trabalho escrito
sobre um tema a definir no início do ano lectivo. O docente apoiará os alunos na realização deste trabalho, orientandoos na pesquisa bibliográfica e apoiando-os na resolução de dúvidas que eventualmente apresentem, sem lhes dar
respostas mas orientando-os no caminho até estas.
A avaliação, quer da eficácia das metodologias de ensino utilizadas, quer do grau de aquisição de conhecimentos por
parte dos alunos, permitirá obter informação relevante e aplicar posteriormente correções às metodologias de ensino.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As defined in this curricular unit’s objectives, the scientific and technical knowledge acquisition will be achieved
primarily with the student's lectures participation. Thus, in classes, interactive teaching methods will be used,
involving the students in the teaching-learning process. This will be focused in bibliographic investigation and on
updated information, and its analysis, using quality textbooks, recognized by the internationally academic community,
scientific papers and other sources of knowledge. This search will encourage students to broaden their knowledge
beyond what is taught in the classroom, encouraging research and writing.
To achieve this last goal, each student must perform a written assignment on a specific topic, defined in the beginning
of the school year. The teacher will support students, guiding them through the literature and supporting them in
resolving the problems that they may have without giving them the answers, instead guiding them on their way to get
those answers.
The evaluation of the effectiveness of the teaching methods and the knowledge acquisition by students will provide the
teachers with relevant information to further define corrections to the teaching methodologies.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Eckert Animal Physiology - Mecanisms and Adaptations, Fourth Edition Randall, Burggren, French.
Environmental Physiology of Animals. Pat Willmer, Graham Stone, and Ian Johnston.

Mapa X - Opção II - Modelação Ecológica (NA desde 2009/2010)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II - Modelação Ecológica (NA desde 2009/2010)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Alexandre Cabral
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos estudantes conhecimentos básicos no domínio da Modelação Dinâmica (Dinâmica de Sistemas),
com especial ênfase para o desenvolvimento de modelos ecológicos e para a sua aplicabilidade em investigação e em
gestão ambiental. Utilizar e aplicar os conhecimentos adquiridos no âmbito de temas com interesse para a medicina
veterinária, nomeadamente ao nível da dinâmica do ciclo e previsão de zoonoses, conservação de vertebrados
selvagens, produção/gestão de animais domésticos, etc. A construção, de raiz, de pequenos modelos capazes de
descrever situações simples, envolvendo processos biológicos e ecológicos, permite testar e optimizar situações e
cenários realistas.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To give the students basic knowledge in Dynamic Modelling domain (System Dynamics), especially for the
development of ecological models and for its applicability in investigation and in environmental management. To
employ and to apply the knowledge acquired in the context of issues with interest to veterinary medicine, such as the
cycle dynamics and forecast of zoonosis, conservation of wild vertebrates, production/management of livestock, etc.
The construction of small models able to describe simple situations, involving biological and ecological processes,
allows testing and optimizing situations and realistic scenarios.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Modelação Ecológica. Conceitos básicos em modelação. Sub-modelos em modelos ecológicos. Modelos
conceptuais. Modelos estáticos. Modelos de dinâmica de populações. Modelos biogeoquímicos. Aplicação de modelos
ecológicos em gestão ambiental e conservação. A importância ecológica dos Ecotonos. O valor sócio-económico dos
Ecotonos. Casos estudados aplicados ao estudo da biodiversidade, através do desenvolvimento de ferramentas
preditivas com aplicação na gestão e conservação de ecossistemas e espécies ameaçadas.
6.2.1.5. Syllabus:
Fundamentals of Ecological Modelling. Basic concepts of modelling. Submodels in ecological models. Conceptual
models. Static models. Modelling population dynamics. Biogeochimical models. Application of ecological models in
environmental management and conservation. The ecological importance of ecotones. The socio-economic value of
ecotones. Study cases applied to biodiversity research, through the development of predictive tools with application in
the management and conservation of ecosystems and endangered species.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O objectivo último visa promover o conhecimento de processos ecológicos chave, com base em princípios
interdisciplinares, a partir dos quais se podem simular estratégias de gestão, de mitigação e de reabilitação das
funções dos ecossistemas e das comunidades biológicas afectadas por perturbações antropogénicas. Por
conseguinte, esta unidade curricular proporciona uma formação consistente no domínio da Modelação Dinâmica com
aplicação, entre outras áreas, na gestão de ecossistemas, monitorização ecológica e diagnóstico do estado ecológico
em ecossistemas naturais, semi-naturais e artificiais perturbados. A filosofia dos conteúdos programáticos é
providenciar uma formação sequencial, iniciada com o ensino de conceitos gerais complementada por uma
perspectiva instrumental, aplicável no âmbito da Modelação Ecológica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The ultimate objective is promote the understanding of the key ecological processes, based on interdisciplinary
principles, from which management strategies can be simulated to manage, mitigate and restore ecosystems functions
and biological communities that have been damaged by several types of anthropogenic disturbances. Therefore, this
discipline gives a consistent formation on the Dynamic Modelling domain with application, among others, on
ecosystem management, ecological monitoring, and diagnosis of the ecological status in changed natural, seminatural, and artificial ecosystems. The philosophy of the contents is providing a sequential formation, starting, in the
first part of the program, with a more generalist concept teaching following by an instrumental perspective, applicable
in the scope of the Ecological Modelling.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas são apresentados conceitos teóricos e exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados
com fases de aplicação prática que favoreçam a tomada de consciência pessoal sobre os conceitos, proporcionando
ainda oportunidades para o desenvolvimento de uma percepção mais correcta dos mesmos.
É necessário atingir um número de presenças mínimo (75%) nas sessões práticas, tendo em consideração o
calendário escolar como referência, de modo a poder ficar admitida exame.
A avaliação terá por base a prestação do aluno num projecto escrito em modelação dinâmica (40%), desenvolvido ao
longo de todo o semestre, e num teste escrito ou exame escrito final (60%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the classes are presented theoretical concepts and specific examples of them followed or interspersed with periods
of practical application to promote the awareness of staff about the concepts, providing further opportunities for the
development of a more accurate perception of them.
It is necessary to achieve a minimum number of presences (75%) in the practical sections, taking into account the
scholar calendar as a reference, in order to be admitted for exam proposes.
The evaluation is composed by a written project in dynamic modelling (40%), developed through all the semester, and
one written test or final written exam (60%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A formação ministrada nas aulas Teóricas e Práticas é compatível com o método adoptado pela ciência ecológica
convencional. Quando aplicada em contextos relacionados com a gestão eco-ambiental, a formação faz ênfase na
relevância da componente da Ecologia Aplicada. Nestas aplicações de conceitos, a formação ministrada proporciona
as regras básicas inerentes à Modelação Dinâmica, nomeadamente em termos dos principais requisitos e obtenção de
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resultados práticos em tempo útil. Em contextos de educação ambiental e comunicação, a formação sobre Modelação
Ecológica é versátil e suficientemente intuitiva para ser apreendida por não especialistas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The formation, in Theoretical and Practical lectures, is compatible with the method undertaken by conventional
ecological science. When applied to contexts relating to eco-environmental management, the formation emphasized
the relevance of the Applied Ecology component. In such applications of the concepts, the formation allowed the basic
rules for Dynamic Modelling, namely in terms of the main requirements and speed of reliable practical results. In
contexts relating to environmental education and communication, the formation about Ecological Modelling is versatile
and sufficiently intuitive to be easily communicated to non-experts.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cabral J. A., Cabecinha E., Santos M., Travassos P. & Silva-Santos P. (2008) Simulating the ecological status of
changed ecosystems by holistic applications of a new Stochastic-Dynamic Methodology (StDM). In: Alonso M. S. and
Rubio I. M. (Eds), Ecological Management: New Research. Chapter 4: 123-141, Nova Science Publishers, Inc., New
York. ISBN: 978-1-60456-786-1.

Mapa X - Opção II - Perigos Microbiológicos e Químicos em Alimentos de Origem Animal
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II - Perigos Microbiológicos e Químicos em Alimentos de Origem Animal
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Teixeira Saraiva (Funcionou em regime tutorial)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria da Conceição Medeiros Castro Fontes
Maria Madalena Vieira Pinto
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de competências relativas a perigos biológicos e químicos em alimentos de origem animal. Enquadramento
na fileira de produção de alimentos. Repercussões para a saúde pública.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of knowledge in the evaluation of chemical and biological hazards related to food of animal origin. Hazards
sources. Control systems applied to food safety and quality.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Perigos biológicos em alimentos. Perigos de origem bacteriana, parasitária, vírica e priões.
- Enquadramento dos diversos perigos na fileira de produção de alimentos de origem animal.
- Repercussões dos diversos perigos em saúde pública.
Contaminantes químicos em alimentos de origem animal (contaminações ambientais, resíduos medicamentosos,
resíduos de substâncias usadas em técnicas de produção, aditivos alimentares)
- Caracterização da sua periculosidade.
6.2.1.5. Syllabus:
Food biological hazards. Natural toxicity; microbiological, virus, parasitic and prions hazards. Hazards sources, public
health repercussions.
Food chemical contaminants in food of animal origin: environmental contaminants, medicine residues, additives used
in meat dairy and eggs products plants. Hazards toxicity evaluation, analytic methodologies and results interpretation.
National plan of residues research, conception, application and limitations.
Risk control during all the food chain including, primary production (farm), process and transformation, distribution,
stored and consume.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular é ensinada em aulas teórico-práticas em que são apresentados os conceitos fundamentais de
riscos biológicos e químicos relacionados a alimentos de origem animal e os alunos são convidados a participar
ativamente através da discussão de exemplos e casos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit is taught in theoretical-practical classes in which the fundamental concepts of chemical and
biological hazards related to food of animal origin are presented and students are invited to actively participate
through discussion of examples and cases.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Exposição de matérias em Power point;
- Realização de trabalhos de grupo e apresentação em Seminário.
NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIO
- Serão constituídos grupos de trabalho;
- Cada grupo irá avaliar um artigo entregue pelas docentes, expondo o seu conteúdo numa apresentação Power point
de 15 minutos seguida de uma discussão de 10-20 minutos.
avaliação
1- Prova de avaliação individual – Teste escrito ou exame escrito (60%);
2a- Avaliação colectiva dos grupos de trabalho (TG) por temas (20%)
2b- Apresentação de seminário (S) (20%).
A classificação final (CF) à UC é obtida através da fórmula:
CF = (0,6 (Testes ou exame escrito) + 0,4 (Trabalho de grupo (0,2) + Seminário (0,2)) x 20 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching/learning resources:
- Power point presentations
- Books/ papers
- Web pages
- Legal documents
- Group works and seminar presentation.
RULES FOR Group Work and SEMINAR PRESENTATION
- Will be constituted working groups;
- Each group will evaluate a paper given by teachers, exposing its contents in a Power point presentation of 15 minutes
followed by a discussion of 10-20 minutes.
Theoretical written assessment (60%), group work (20%), seminar (20%).
Evaluation elements
1 - Test of individual evaluation - Theoretical written assessment (written test or written exam) (60%);
2a-collective evaluation of the working groups (GW) by subject (20%) and
2b-seminar presentation (S) (20%).
The final classification (FC) at UC is obtained using the formula:
FC = (0.6 (test or written exam) + 0.4 (Working Group (0.2) + Seminar (0.2)) x 20 values
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas a exposição dos conceitos teóricos é acompanhada da apresentação e discussão de casos reais, incluindo
casos relatados pelos media, ou de casos simulados e das suas possíveis ou reais repercussões na saúde pública.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In class exposure of theoretical concepts is followed by the presentation and discussion of real cases, including cases
reported by the media, or simulated cases and its potential or actual impact on public health.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Higiene e Inspección de Carnes -I Procedimentos recomendados e interpretacion de la normativa legal. 2º Ed., Editora
Díaz de Santos, S.A. Madrid, España. Garcia, B.M. (2006)
Poultry Meat Hygiene and Inspection. WB Saunders Company Lda, London, UK. Pp: 5-72; 125-197. Bremner, A. & M.
Johnston (1996).
Seguridad alimentaria integrada y salud pública veterinária. Editorial Acribia, Zaragoza, España. Pp: 320-327. Buncic,
S. (2006).
Inspecção Sanitária de Ovos: produção e comercialização Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade científica,
Faculdade de Medicina Veterinária, Lisboa, Portugal, 37 Pp. Bernardo, F.M.A. (1985)

Mapa X - Opção II - Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e Organismos Geneticamente Modificados
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II - Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e Organismos Geneticamente Modificados
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Eduardo Lima Brito (NA 2013/2014)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer aos alunos as técnicas básicas de manipulação de análise de genes, bem como as tecnologias
emergentes na área da Medicina e Medicina Veterinária; Dar a conhecer as técnicas de obtenção de OGMs bem como
dos métodos de detecção, quantificação e controlo de OGMs e legislação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquaint students with the basic techniques of gene analysis of manipulation, as well as emerging technologies in
the field of Medicine and Veterinary Medicine; Make known techniques to obtain GMOs as well as detection, measuring
and monitoring methods of GMOs and legislation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Tecnologia de Ácidos Nucleicos
Técnicas básicas de análise de genes, Novas plataformas de sequenciação de genomas, Tecnologia de microarrays,
Tecnologia de RNA de interferência, Nanotecnologia. Aplicações.
2. OGMs
Conceito de OGMs. Eventos da evolução de OGMs. Melhoramento versus transformação. Animais geneticamente
modificadosMétodos de produção de plantas transgénicas. OGMs usados na produção de Alimentos. Normas da
comercialização de OGMs na UE e no Mundo. Rotulagem dos alimentos. Autoridades nacionais e da EU para o
controlo e detecção de OGMs. Estratégias para a detecção. Testes de controlo de OGMs nos alimentos. Questões de
ética.
AULAS PRÁTICAS:
Trabalho prático: de extracção, quantificação, determinação do grau de pureza e qualidade de DNA de amostras de
alimentos com possibilidade de serem GM. Verificação do potencial de amplificação por PCR com primers universais
de plantas ou animais. Detecção de OGM através PCR screening com os primers p35S e NOS.
6.2.1.5. Syllabus:
NTHEORETICAL CLASSES:
1. Nucleic Acids Technology
Basic techniques of gene analysis, New genome sequencing platforms, microarray technology, RNA interference
technology, nanotechnology. Applications.
2. GMOs
Concept of GMOs. Events of the evolution of GMOs. Breeding versus transformation. Genetically Modified Animals.
Methods of transgenic plants production. GMOs used in the production of foods. Standards of marketing of GMOs in
the EU and worldwide. Food labelling. National and EU authorities for the control and detection of GMOs. Strategies for
detection. GMOs control tests in food. Questions of ethics.
PRACTICAL CLASSES:
Practical work: extraction, quantitation, determination of purity and quality of DNA in GM possible food samples.
Verification of potential amplification by PCR with universal primers from plants or animals. GMO detection by PCR
screening with primers p35S and NOS.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Pretende-se que os alunos adquiram competências teórico-práticas na área da tecnologia de manipulação de ácidos
nucleicos. Para tal são explicadas do ponto de vista teórico as diferentes metodologias de manipulação de ácidos
nucleicos iniciando-se com as técnicas básicas de análise de genes, novas plataformas de sequenciação de genomas,
microarrays e futuras terapias envolvendo o RNA de interferência e a nanotecnologia.
Pretende-se ainda dar a conhecer as técnicas de obtenção de OGMs bem como dos métodos de detecção,
quantificação e controlo de OGMs e legislação. Para isso os aluno farão um trabalho prático de extracção,
quantificação, determinação do grau de pureza e qualidade de DNA de amostras de alimentos com possibilidade de
serem GM e verificação do potencial de amplificação por PCR com primers universais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is intended that students acquire theoretical and practical skills in manipulation of nucleic acid technology. For this
are explained from a theoretical point of view the different methods of manipulation of nucleic acids starting out with
the basic techniques of analysis of genes, new sequencing platforms of genomes, microarrays and future therapies
involving RNA interference and nanotechnology.
The aim is also to make known the techniques of obtaining GMOs and methods of detection, quantification and
monitoring of GMOs and legislation. For this the student will develop a pratical protocol of extraction, quantitation,
determination of purity and quality of DNA in GM possible food samples and verification of potential PCR amplification
with universal primers.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são apresentadas com exposição de diapositivos. Os PDFs das aulas são previamente publicados
no SIDE. Nas aulas, para além da exposição por parte do docente, promove-se a discussão dos diferentes conteúdos
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programáticos e incentiva-se os alunos a apresentarem as suas dúvidas. As aulas práticas consistem, principalmente,
na aplicação de conceitos teóricos através da realização de protocolos experimentais. Os trabalhos decorrem em
grupos de 3 a 4 alunos.
Cálculo da Nota Final (NF):
NF = 0,75xT + 0,25xP (T- nota teste de exame teórico; P- nota prática= nota miniteste)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lectures are presented with power point presentations. Classes PDFs are previously published in the
SIDE platform. In the classes, in addition to the exhibition by the professor, the discussion of the various syllabuses is
promoted and the students are encouraged to submit their questions. The practical classes consist mainly in the
application of theoretical concepts by performing experimental protocols. The works are held in groups of 3 to 4
students.
Calculation formula value set for the final classification of the Curricular Unit:
Final Classification= 0,75 x written exam classification + 0,25 x classification of the mini-test
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A UC apresenta a tipologia de aulas teórico-práticas para além de aulas tutoriais. Para que os objectivos da unidade
curricular sejam atingidos é fundamental que haja uma forte participação dos alunos. Por isso, nas aulas para além da
exposição por parte do docente, promove-se a discussão dos diferentes conteúdos programáticos e incentiva-se os
alunos a apresentarem as suas dúvidas. Nas aulas práticas os alunos realizam trabalhos relacionados com a matéria
leccionada nas aulas teóricas elaborando pequenos relatórios da actividade laboratorial para posterior discussão em
aulas tutoriais. Os alunos são ainda incentivados a ler artigos científicos sobre temas específicos e previamente
cedidos pelo corpo docente da unidade curricular, visando o aprofundamento dos conhecimentos leccionados nas
aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The UC presents the typology of theoretical-practical classes in addition to tutorial classes. To ensure that the
objectives of the curricular unit are achieved it is essential a strong participation of the students. So, in class in
addition to the exhibition by the lecturer, the discussion of different syllabus will be promoted and students are
encouraged to submit their questions. In practical classes students carry out work related to the material taught in
lectures developing small laboratory activity reports for further discussion in tutorial classes. Students are also
encouraged to read scientific articles on specific topics that are previously assigned by the professors, aimed at
deepening the knowledge taught in lectures.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Watson J. et al., Molecular Biology of the Gene, 6th edition. Publisher: Benjamin Cummings, ISBN : 978-1-4051-8173-0
Lodge, J. et al., Gene Cloning, 1st Edition, Publisher: Taylor & Francis, ISBN-10: 9780748765348
Brown T.A., Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction, 5th Edition, Wiley-Blackwell

Mapa X - Anestesiologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Anestesiologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Miguel Joaquim Marques Antunes (T - 24h; PL- 120h; S - 5h))
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
José Eduardo Teixeira Pereira (PL - 120h)
Roberto Filipe Joaquim Sargo (PL - 60h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno adquira os conceitos básicos da anestesia, dor e monitorização anestésica; seja capaz de
resolver problemas relacionados com a anestesia de diferentes pacientes, bem como resolver algumas situações de
emergência e conhecer e trabalhar com o equipamento de anestesia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It intends that the student acquire the basic concepts of anaesthesia, pain and monitoring techniques. The student
should be capable to resolve problems related with the anaesthesia of different patients, as well as some situations of
emergency and know to operate with the anaesthesia equipments.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Estudos da anestesia geral, anestesia local e regional, dor, monitorização e equipamento anestésico. Critérios de
escolha de drogas anestésicas. Analgesia. Resolução de problemas relacionados com a anestesia de diferentes
pacientes e situações de emergência. Participação na realização e manutenção de anestesias através de programa
extramuros.
6.2.1.5. Syllabus:
Studies of the general anaesthesia, regional and local anaesthesia, pain, monitoring and anaesthetic equipments.
Anaesthetic drugs choice criteria. Analgesia. Resolution of problems related with the different patients anaesthesia
and situations of emergency. Participation in the achievement and maintenance of anaesthesia procedure in external
activities.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos englobam os estudos da anestesia geral, anestesia local e regional, dor, monitorização,
estudo dos equipamentos anestésico, critérios de escolha de drogas anestésicas e analgésicas, bem como a
resolução de problemas relacionados com a anestesia de diferentes pacientes e situações de emergência. Estes
conteúdos estão intrinsecamente relacionados com os objetivos dos alunos adquirirem os conceitos básicos da
anestesia, dor e monitorização anestésica; serem capazes de resolver problemas relacionados com a anestesia de
diferentes animais, bem como resolver algumas situações de emergência e conhecer e trabalhar com o equipamento
de anestesia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents include studies of general anesthesia, local and regional anesthesia, pain, monitoring, study of
anesthetic equipment, criteria for the choice of anesthetic and analgesic drugs, and the resolution of problems related
to anesthesia different patients and emergencie situations. These contents are intrinsically related to the objectives of
the students to acquire the basics of anesthesia, pain and anesthetic monitoring; be able to solve problems related to
anesthesia from different animals, as well as address some emergency situations and work with the anesthesia
machine.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica das matérias, com apoio, de meios audiovisuais, sendo a assistência às aulas teóricas facultativa.
Demonstração prática e execução pelos alunos das técnicas práticas propostas.
Acompanhamento de caos de anestesia desenvolvido no hospital.
Os alunos podem optar por ser avaliados de um modo continuo ou por exame final. Os que não tenham aprovação na
avaliação contínua podem ser admitidos a exame final.
Avaliação contínua:
A.Frequência- escrita (1h) -matérias lecionadas nas aulas T, TP e P; perguntas de escolha múltipla, resposta rápida e
desenvolvimento -60%
B.Equipamentos. Reconhecimento de equipamentos, monitores e suas funções -10%;
C.Protocolos anestésicos. Identificação de fármacos, técnicas de anestesia ou analgesia local, respectiva utilidade e
proposta de um protocolos anestésicos -20%.
D.Atitude. Comportamento, postura na sala de aula, participação, empenho demonstrado pelos alunos ao longo do
semestre -10%;
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition of the objectives, with the support of audiovisual means, the attendance to the theoretical
classes is optional. Practical demonstration and execution by the students of the practical techniques proposed
Follow up of clinical case developed in the hospital
Student may have a continuous assessment or final exams. Students who do not have approval in the continuous
evaluation can be admitted to the final
Continuous assessment:
A.Frequency. written essay (one hour) covering the material taught in theory and practical, with multiple choice, quick
answer and developmental questions -60%
B.Equipment. Recognition of equipment, monitors and their functions - 10%;
C.Anesthetics protocols. Local anesthesia or local analgesia, identification of drugs, their utility and proposing
anesthetic protocols where these drugs and techniques are used - 20%
D.Attitude. The behavior, attitude in the classroom, participation, commitment shown by students during the semester10%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino baseia-se na exposição teórica das matérias, conforme programa anexo, com o apoio, sempre
que necessário, de meios audiovisuais, sendo a assistência às aulas teóricas obrigatória. As aulas práticas baseiamse na demonstração prática e execução pelos alunos de técnicas, em conformidade com o programa anexo. Nas aulas
serão sempre que possível utilizados modelos informáticos alternativo de ensino, nomeadamente através do recurso a
simuladores e vídeos. Estes métodos estão intrinsecamente relacionados com os objetivos dos alunos adquirirem os
conceitos básicos da anestesia, dor e monitorização anestésica; serem capazes de resolver problemas relacionados
com a anestesia de diferentes animais, bem como resolver algumas situações de emergência e conhecer e trabalhar
com o equipamento de anestesia.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…

129/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
he teaching method is based on the theoretical exposure of the material, according to the attached program,
supported, where necessary, of media, and assistance to mandatory lectures. The classes are based on the
demonstration and practical implementation by the students techniques in accordance with the attached program. In
class will be used whenever possible alternative computer models of education, particularly through the use of
simulators and videos. These methods are closely related to the objectives of the students acquire the basics of
anesthesia, pain and anesthetic monitoring; be able to solve problems related to anesthesia of different animals, as
well as address some emergency situations and work with the anesthesia machine.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Leslie W. Hall, K. W. Clarke, Cynthia M. Trim. Veterinary Anaesthesia.

Mapa X - Epidemiologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Epidemiologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Miguel Martins Lucas Cardoso (T - 10,5h; PL - 28h; S - 6h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Cláudia Correia Coelho (PL - 27h)
Hélder Pereira dos Santos (PL - 70,2h)
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria (T - 3,45h; S - 1,95h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promover o desenvolvimento de competências básicas no âmbito da Epidemiologia aplicada às Ciências Veterinárias,
pelo conhecimento de conceitos, métodos e medidas de caracterização das doenças que afectam as populações
animais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To promote the development of basic skills on Epidemiology applied to Veterinary Sciences, by the knowledge of
concepts, methods and measures of animal disease.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O âmbito da Epidemiologia: definição, componentes e aplicações. 2. Conceitos e princípios gerais da Epidemiologia.
3. Tipos de investigação epidemiológica: epidemiologia descritiva, analítica, experimental e teórica. 4. Determinantes
de doença. 5. Transmissão e manutenção de infecções. 6. Ocorrência de doenças: medidas e mapeamento. 7. Ecologia
e padrões de doença. 8. Natureza, fontes, gestão e apresentação de dados epidemiológicos. 9. Inquéritos e
amostragem. 8. Estudos observacionais e ensaios clínicos. 9. Provas de diagnóstico. 10. Controlo e erradicação de
doenças.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The scope of Epidemiology: definition, components and application. 2. Concepts and general principles of
Epidemiology. 3. Types of epidemiological investigation: descriptive, analytical, experimental and theoretical
epidemiology 4. Determinants of disease. 5. Transmission and maintenance of infections. 6. Occurrence of diseases:
measures and mapping. 7. Ecology and patterns of disease. 8. Nature, sources, management and presentation of
epidemiological data. 9. Surveys and sampling. 10. Observational studies and clinical trials. 11. Diagnostic tests. 12.
Control and eradication fo diseases.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos são modelados de acordo com os objectivos, servindo ambos de base à interpretação das doenças que
afectam as populações da sua desejada prevenção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are modeled according to the objectives, both of which serve the purpose-based interpretation of the
diseases that affect populations and their desired prevention.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas (T) e práticas de laboratório (PL). Seminários (S).
Exame escrito. Os estudantes devem inscrever-se pelo menos 24 horas antes.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures (T) and practical classes (LP). Seminars (S).
Written examination. Students must enroll at least 24 hours before.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Aos Alunos é dada a oportunidade de contactarem, quer nas aulas teóricas quer nas práticas, com toda a matéria que
é alvo de avaliação. Contudo, é também salientado aos mesmos que o conhecimento sobre Epidemiologia não se
esgota nestas horas de contacto, pelo que é incentivada a auto-aprendizagem e promovida a receptividade para a
formação ao longo da vida.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Students are given the opportunity to contact either in lectures or in practice, with all matter that is subject to
evaluation. However, it is also pointed out to them that knowledge of epidemiology not end in these contact hours, so it
is encouraged to self-learning and promoted responsiveness to training throughout life.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Thrusfield, M. (2007). Veterinary epidemiology. 3rd edition.
Pfeiffer, D. (2010). Veterinary epidemiology: an introduction.
Toma, B., Toma, B., Dufour, B., Sanaa, M., Benet, J.-J., Shaw, A., Moutou, F., Louzã, A. (2004). Epidemiologia aplicada à
luta colectiva contra as principais doenças animais transmissíveis.

Mapa X - Farmacologia I e Farmácia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacologia I e Farmácia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Alexandra Martins de Oliveira (T - 20,4h; PL - 45h; S - 1h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Cláudia Sofia Gaspar Rocha (PL - 75h)
Hélder Pereira dos Santos (PL - 90h)
Mário Pedro Gonçalves Cotovio (T - 5,6h; PL - 90h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de farmacologia tem como objetivos:
-Adquirirem competências para caraterizar os diferentes grupos de fármacos no que diz respeito às suas vias de
administração, à sua farmacocinética, ao seu mecanismo de ação, às suas indicações terapêuticas, às suas reações
adversas e interações medicamentosas.
-Adquirir competências para a tomada de decisões terapêuticas face à escolha de medicamentos em animais.
-Facultar ao formando as competências necessárias para identificar as mais diversas formas farmacêuticas existentes
no mercado
-Adquirir as competências práticas necessárias para manipular o material utilizado na execução das diferentes vias de
administração de medicamentos a animais.
-Desenvolver competências para utilizar a terminologia farmacológica adequada.
-Obtenção de competências fundamentais de Farmacologia que possam ser aplicadas em outras unidades
curriculares.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The principal skills of this unit are:
-Acquisition skills to characterize the different groups of drugs related to their routes of administration, its
pharmacokinetics, its mechanism of action, its therapeutic indications, their adverse reactions and drug interactions.
-Get skills to make therapeutic decisions face the choice of drugs in ill animals.
-Provide the necessary skills to identify the various pharmaceutical forms available on the market.
-Acquire the practical skills necessary to manipulate the material used to perform different routes of drugs
administration.
-Develop skills to use the appropriate pharmacological terminology.
-Obtain fundamental pharmacology skills that can be applied in other courses.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teórica
I-Farmacologia geral
II-Fármacos que actuam sobre o sistema nervoso central
III-Fármacos do sistema nervoso autónomo e da junção neuromuscular
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IV-Fármacos autacóides e os seus moduladores farmacológicos
V-Farmacologia endócrina
VI-Farmacologia da analgesia e da inflamação
VII-Farmacologia renal e urinária
VIII-Farmacologia do aparelho cardiovascular e do sangue
IX-Farmacologia do aparelho respiratório
X-Farmacologia do aparelho digestivo
XI-Fármacos antineoplásicos
XII-Seminário
TEÓRICO-PRÁTICO
I-Tecnologia farmacêutica
II-Componente laboratorial
III-Administração de medicamentos
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical
I-General pharmacology
II-Drugs acting on the central nervous system
III-Drugs acting on autonomic nervous system and the neuromuscular junction
IV-Autacoids and their pharmacological modulators
V-Endocrine pharmacology
VI-Pharmacology of inflammation and analgesia
VII-Renal and urinary pharmacology
VIII-Cardiovascular pharmacology
IX-Blood pharmacology
X-Pharmacology of the respiratory system
XI-Pharmacology of the digestive system
XII-Antineoplastic drugs
XII-Seminar
PRACTICAL
I-Pharmaceutical Technology
II-Good laboratory practices in Pharmacology
III Methodology and material necessary to perform administrations on livestock animals, company animals and
laboratory animals
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos integrados na unidade curricular permitem a aquisição de competências precisas e
objectivas sobre os diversos grupos de fármacos, quanto à sua farmacocinética, seus mecanismos de ação, seus
efeitos farmacológicos, indicações terapêuticas, vias de administração, reações adversas e interações, permitindo a
sua análise e comparação. Sendo uma área crucial para medicina veterinária, são objeto de estudo os principais
fármacos usados em função dos aparelhos e sistemas em que atuam. Ao nível dos conteúdos é dado particular
destaque a farmacocinética, os mecanismos de ação (celular e molecular) dos fármacos e a sua relação com a
ocorrência de efeitos terapêuticos ou de efeitos adversos. Os conteúdos programáticos permitem a aquisição plena
das competências descritas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus included in this curricular unit allows the acquisition of precise and objective competences on various
groups of drugs regarding their pharmacokinetics, mechanism of action, its pharmacological effects, therapeutic
indications, routes of administration, adverse reactions and interactions. allowing their analysis and comparison.
Being a crucial area for veterinary medicine, the main object of study are the principal groups of drugs used in function
of the systems in which they act. At the level of the contents is given particular emphasis to the drugs
pharmacokinetics and mechanisms of action and their relationship with the occurrence of therapeutic effects and
adverse effects. The syllabus allows the full acquisition of the described skills.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino das aulas teóricas é expositivo. Cada aula teórica inicia-se sempre com o enquadramento do tema
a abordar. O material utilizado no ensino e o sumário são disponibilizados com a antecedência de uma semana. As
aulas de tecnologia farmacêutica são lecionadas no laboratório de farmacologia e o ensino é baseado na definição,
observação e manipulação de várias formas farmacêuticas. Tendo em consideração várias situações clínicas os
alunos são encorajados a discutir qual a melhor forma farmacêutica a utilizar. Nas aulas de laboratório, é selecionada
a metodologia em função dos assuntos. As aulas de administração de medicamentos decorrem no HV-UTAD.
Avaliação: Componente teórico: Duas provas Teóricas escritas (T1 e T2); Componente prática: Duas provas Orais (O1
e O2)
Fórmula para o cálculo da nota final (NF):
NF= (O1x1/3+O2x2/3)x0,50+(T1+T2)/2x0,50
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method in theoretical classes is expositive. Each lecture begins always with the several guidelines about
the subject concerned. The material used in teaching and the summary are available with one week in advance. The
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classes of pharmaceutical technology are teached in the pharmacology laboratory and teaching is based on the
definition, manipulation and observation of various dosage forms. Taking into account various clinical situations
students are encouraged to discuss which is the pharmaceutical form to use. In laboratory classes, the method is
selected depending on the subject. Classes of drug adminsitartion are teached on the veterinary hospital.
Assessment: Theoretical: Two written tests (T1 and T2); Practical component: Two oral tests (O1 and O2)
The formule to calculate final evaluations is:
FE=(O1x1/3+O2x2/3)x0,50+(T1+T2)/2x0,50
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino é coerente com os objectivos: a natureza expositiva das aulas teóricas permite a transmissão
clara e eficiente das competencias fundamentais. O recurso a exemplos concretos motiva os alunos para a disciplina e
melhora a percepção do impacto da disciplina na prática profissional. O modelo dinâmico de aula, procurando a
participação ativa dos alunos na construção de lógicas e conclusões racionais, permite desenvolver a capacidade de
raciocínio científico, de integração de competências, e estimular o espírito crítico. A resolução de problemas, a
discussão de situações clínicos, o estudo comparativo de fármacos permitem a consolidação gradual e sustentada do
conhecimento, incentivam o uso de critérios racionais na análise de fármacos e reforçam o desenvolvimento cognitivo
do aluno segundo um modelo de aprendizagem continuada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method is consistent with the objectives: the expository nature of lectures allows for clear and effective
competencies communication. The use of concrete examples motivates students to the discipline and improves the
perceived impact of the course on practice. The dynamic model of class, seeking the active participation of students in
the construction of logical and rational conclusions, allows the ability to develop scientific reasoning, integration of
skills, and encourage critical thinking.Troubleshooting, discussion of clinical situations and the comparative study of
drugs allow the gradual and sustained consolidation of knowledge, encourage the use of rational criteria in the
analysis of drugs and enhance the cognitive development of the student according to a model of lifelong learning.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Handbook of veterinary pharmacology. Hsu WH.
Farmacologia y Terapeutica Veterinaria. Botana LM, Landoni F, Martín-Jiménez T.

Mapa X - Parasitologia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Parasitologia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuela Vara de Campos Rodrigues (T - 30h; PL - 60h; S - 7,95h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Patrícia Antunes Lopes (PL - 90h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudo dos ciclos importantes de parasitas helmínticos de animais domésticos, silváticos, exóticos e aquáticos e
também de Seres Humanos. Desenvolvimento de competências laboratoriais na área de Parasitologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Study of the life cycles of important helminthic parasites of domestic, sylvatic, exotic and aquatic animals and also of
human beings. Development of laboratorial skills in the field of Parasitology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa teórico:
- Filo Platyhelminthes: Classe Cestoda; Classe Trematoda.
- Filo Nemathelminthes: Classe Nematoda; Subclasse Secernentea; Subclasse Adenophorea.
- Filo Acanthocephala.
Taxonomia; respetivas famílias; géneros; espécies. Morfologia e ciclos evolutivos.
Programa prático:
Observação e identificação de estruturas morfológicas de helmintes.
Introdução à coprologia parasitária.
Execução de métodos coprológicos qualitativos e quantitativos.
Execução de métodos para pesquisa e identificação de vermes pulmonares.
6.2.1.5. Syllabus:
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Theoretical programme: Importance of the discipline for Veterinary Medicine. Classification, morphology and life cycle
of parasites within phyla Nematyhelminthes (Nematoda), Platyhelminthes (Trematoda and Cestoda) and
Acantocephala.
Practical programme: methods for coprological examination (qualitative and quantitative). Collection and storage.
Observation and identification of parasitic forms belonging to classes Nematoda, Trematoda and Cestoda.
Methods for detection and identification of lungworms.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas são estudados os principais parasitas Nematyhelminthes (Nematoda), Platyhelminthes (Trematoda
and Cestoda) and Acantocephala com importância em Medicina Veterinária e Humana. Nas aulas práticas para além da
aplicação dos conhecimentos teóricos, também são ensinados e executados pelos alunos diversos métodos de
preparação de amostras para exame parasitológico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the lectures the main parasites are studied Nematyhelminthes (Nematoda), Platyhelminthes (Trematoda and
Cestoda) and Acantocephala with importance in Veterinary and Human Medicine. In practical classes in addition to the
application of theoretical knowledge, are also taught and performed by the students various methods of preparing
samples for parasitological exam.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e práticas. Seminários.
Avaliação:
Exame escrito para a componente teórica; exame laboratorial para a componente prática.
A classificação de 9,5 (escala 0 - 20) é a nota de aprovação para as componentes teóricas e práticas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practical classes. Seminars.
Assessment:
Written examination for the theoretical component; laboratorial examination for the practical component.
A classification of 9.5 (over 20) is the passing grade for the theoretical and practical components.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas são estudados os principais parasitas Nematyhelminthes (Nematoda), Platyhelminthes (Trematoda
and Cestoda) and Acantocephala com importância em Medicina Veterinária e Humana. Nas aulas práticas os alunos
aplicam os conhecimentos teóricos e desenvolvem competências na área de parasitologia laboratorial.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lectures the main parasites are studied, Nematyhelminthes (Nematoda), Platyhelminthes (Trematoda and
Cestoda) and Acantocephala, with relevance in Veterinary and Human Medicine. In practical classes students apply
and strengthen the theoretical knowledge and develop laboratory skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Parasitología y Enfermedades Parasitarias en los animales domésticos E. J. L. Soulsby
Parasitología Veterinaria M. Cordero del Campillo, F. A. Rojo Vázquez

Mapa X - Semiologia Médica I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Semiologia Médica I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Silvestre Ferreira (T - 15h; PL - 150h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Aura Antunes Colaço (T - 15h; PL - 90h)
Miguel Nuno Pinheiro Quaresma (PL - 60h)
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O estudante deve ser capaz de realizar o exame clínico de um animal ou grupo de animais através da recolha da
anamnese ou história clínica, os sinais clínicos e síndromes por meio da realização do exame físico na perspectiva de
orientar o plano de diagnóstico para um determinado órgão ou sistema. Adquirir competências técnicas relevantes
para realizar o exame físico em ruminantes, equinos e animais de companhia (cão e gato).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Student should be able to perform clinical examination of an individual animal or group of animals by collecting
medical history, clinical signs and syndromes through physical examination in the perspective of orientate the
diagnostic plan towards a given organ or system. Acquire relevant technical skills to perform physical examination in
ruminants, equines and small animals.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teórica - Anamnese e exame de estado geral; Abordagem clínica para o sistemadigestivo; sistema respiratório;
sistema cardiovascular; sistema nervoso; sistema músculo-esquelético e oftalmologia.
Prática - As aulas práticas consistem no ensino da semiotecnia, tendo por base o uso dos meios semióticos diretos:
inspeção, palpação percussão e auscultação. Será realizado o exame físico em ruminantes, equinos e animais de
companhia: Exame de estado geral realizado por inspeção geral, inspeção das diferentes regiões, exame de pêlo, pele
e faneras cutâneas, mucosas, linfonodos, pulso e temperatura; sistema respiratório; sistema cardiovascular, sistema
digestivo; sistema nervoso e do sistema músculo-esquelético. Exame oftalmológico.
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical - Anamnesis and general clinical examination; Clinical approach to the alimentary system; respiratory
system; cardiovascular system; nervous system; musculoskeletal system and ophthalmology.
Practical - Physical examination in ruminants, equines and small animals: General clinical examination; respiratory
system; cardiovascular system, digestive system; nervous system and musculoskeletal system. Ophthalmological
examination.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa de Semiologia Médica I sendo ministrado de forma integrada e progressiva irá permitir que os alunos
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas nos objetivos propostos, garantido assim a coerência
com os conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos incluem informação suficiente para que no final do
semestre o aluno tenha adquirido as competencias necessárias para realizar um exame físico completo em
ruminantes, equinos e animais de companhia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Medical Semiology I program being taught in an integrated and progressive manner will allow students to develop
the knowledge and skills set out in the proposed objectives, thereby ensuring consistency with the syllabus. The
contents include enough information so that at the end of the semester the student has acquired the necessary
competencies to perform a complete physical examination in horses, ruminants and pets.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á encontrar o equilíbrio entre os conteúdos leccionados e o trabalho
requerido pelos estudantes. A exposição teórica das matérias será conforme o programa anexo, com o apoio sempre
que necessário, de meios audiovisuais, onde serão expostos os conceitos teóricos constantes do programa, em
sessões com a duração de 110 minutos. As aulas práticas, em sessões com a duração de 120 minutos, serão iniciadas
com uma breve exposição do conteúdo da prática. Segue-se a execução pelos alunos das técnicas práticas propostas
(exame físico dos diferentes órgãos e sistemas, aprendizagem da utilização e interpretação de resultados relativos a
meios complementares de diagnóstico: eletrocardiografia e equipamento de oftalmologia).
Avaliação: Teórica: Ao longo do semestre serão realizadas 2 frequências.
Prática: duas sessões intercalares de avaliação; um relatório de anamnese.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding to methodologies, will be find a balance between what is taught and the work required by the students. The
theoretical exposure of the contents shall be conform to the attached program, supported when necessary, of
audiovisual media, where the theoretical concepts contained in the program will be exposed in sessions lasting 110
minutes. The practical classes in sessions lasting 120 minutes, will begin with a brief presentation of the practical
content. The following is the implementation by the students of the technical proposals practices (physical
examination of the different organs and systems, learning the use and interpretation of results of supplementary
diagnostic: electrocardiography and ophthalmology equipment).
Theoretical assessment: 2 written tests.
Practical assessment: two interim evaluation sessions in the semester and a a medical history report.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Na Semiologia Médica I a evolução das aulas decorrerá, compatibilizando as metodologias de ensino associadas às
aulas presenciais teóricas e práticas com os objetivos fundamentais da Unidade Curricular. Assim a obtenção dos
conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos será conseguida através da participação nas aulas
presenciais e do autoestudo. O amplo recurso a práticas de caracter clínico constitui o meio adequado para garantir a
coerência das metodologias do ensino da exploração física.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In Medical Semiology I the evolution of classes will run, matching the teaching methodologies associating with
theoretical classroom and practical classes with the fundamental objectives of the curricular unit. Thus the
achievement of scientific and technical skills will be achieved through participation in regular classes and self-study.
The extensive use of clinical character of practices is the appropriate way to ensure the consistency of methodologies
of teaching semiotics exploration.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Large Animal Internal Medicine, 5th Edition Smith BP
Clinical Examination of Cattle ROSENBERGER, G.
Textbook of Veterinary Internal Medicine, 7th edition, vol I e II Stephen J. Ettinger , Edward C. Feldman
Medical History and Physical Examination in Companion Animals (Second Edition) A. Rijnberk and F.J. van Sluijs
Semiologia Veterinária - A arte de Diagnosticar FEITOSA, F. L. F

Mapa X - Tecnologia dos Produtos Animais I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia dos Produtos Animais I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Avelino da Silva Coutinho Patarata (T - 30h; PL - 75h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco José de Vasconcelos L. Vieira e Brito (PL - 30h)
José António Oliveira e Silva (PL - 45h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver competências relacionadas com produção e qualidade de alimentos de origem animal: Conhecer
fundamentos de tecnologia, segurança alimentar e processos de conservação, nomeadamente através de:
Reconhecer as responsabilidades e deveres dos diversos agentes envolvidos na cadeia de produção – controlo –
fiscalização de alimentos.
Decompor processos de fabrico nas suas operações unitárias, e compreender alguns fundamentos dessas operações.
Sistematizar conhecimentos sobre o potencial perigo que o alimento pode representar para o Homem, assim como
sobre as estratégias para os evitar.
Conhecer os fundamentos da deterioração/conservação de alimentos, e conseguir associa-los a processos de fabrico
de alimentos.
Aplicar metodologias de garantia de qualidade, em particular a de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos
(HACCP).
Aplicar metodologias de controlo de qualidade laboratorial (microbiológicas, químicas e sensoriais), Analisar
resultados de análises laboratoriais
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop skills in the field of production and quality of animal origin foods: Known fundamentals of food technology,
food safety and preservation processes, namely through:
Recognize the responsibilities and duties of the agents involved in the chain of production – control – food inspection.
Decompose manufacturing processes in their unit operations, and understand some fundamentals of these operations.
Systematize knowledge about the potential hazard that food can represent for humans, as well as on strategies to
avoid them.
Knowing the basics of deterioration / preservation of food, and associate them to food manufacturing processes.
Apply quality assurance methodologies, in particular the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
Apply methods of quality control laboratory (microbiological, chemical and sensory), critically analyze results of
laboratory tests.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Alimento como potencial perigo para a saúde pública. Perigos biológicos, químicos e físicos; Estratégias de
prevenção e controlo.
Deterioração e vida útil de alimentos: Com origem microbiana e (bio)química; Determinação do período de validade de
um alimento.
Conservação de Alimentos: Relação entre os parâmetros do alimento que condicionam os fenómenos de
deterioração/perigo para a saúde e os procedimentos de conservação; métodos combinados; Processos de
conservação por métodos físicos, químicos e biológicos.
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Embalagem e rotulagem de géneros alimentícios.
Sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HACCP).
Organismos e competências envolvidos no sector agro-industrial português.
Fundamentos de tecnologia alimentar: Processos gerais de fabrico e Operações e unitárias
Técnicas analíticas de apoio ao controlo de qualidade: Microbiológicas; Físicas e químicas; Sensoriais; Métodos
estatísticos no controlo de qualidade (Ensino prático).
6.2.1.5. Syllabus:
Food as a potential hazard to public health; Biological, chemical and physical hazards; Prevention and control
strategies.
Spoilage and shelf life of foods: microbial origin and (bio) chemistry; Determine the period of shelf life.
Food Preservation: Relationship between the parameters of the food and the deterioration phenomena and food safety.
Preservation methods: combined methods, conservation processes for physical, chemical and biological.
Packaging and labeling of foods.
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
Organizations and skills involved in the agro-industrial Portuguese.
Fundamentals of food technology, general manufacturing processes and unit operation
Analytical techniques to support quality control: Microbiological, Physical and chemical Sensory; statistical methods
in quality control (Practical).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos fornecem a base técnica e científica e aprofundamento adequado em tópicos específicos
conducente ao desenvolvimento do trabalho de aprendizagem do estudante.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus provides the technical and scientific basis and adequate depth on specific topics of work viewing the
development of student learning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino passa por estratégias magistrais, em que os conteúdos programáticos são apresentados ao
estudante, complementadas com momentos de discussão, e sempre que possível integrando esse conhecimento a
montante com a cultura técnico-cientifica que o estudante detém de outros momentos de aprendizagem e com a sua
experiência pessoal, e a jusante, integrando a temática na aplicação prática na vida activa profissional para a qual
estudante se está a preparar. O estudante é desafiado a participar em situações simuladas de rotinas e/ou problemas
que poderá encontrar no tecido empresarial.
A componente prática passa pela execução de determinadas técnicas analíticas, análise crítica de resultados e
avaliação da sua utilidade e aplicação ao nível empresarial.
A avaliação é realizada por testes de conhecimentos escritos individuais, um trabalho de grupo em que é simulado um
plano HACCP para um alimento e relatórios de aulas práticas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies include magistral strategies, in which the syllabus is presented to the student,
complemented with moments of discussion, and when possible integrating this knowledge with the student upstream
technical and scientific culture obtained in other learning moments and with his personal experience, and downstream,
by integrating the issue in practical application in his future active professional life. The student is challenged to
participate in simulated situations of routines and / or problems he may found in the professional activity.
The practical component involves the implementation of specific analytical techniques, critical analysis and evaluation
of its usefulness and application to the enterprise level.
The evaluation is performed by individual written, a research paper, prepared in group that is simulated in a HACCP
plan for a food, and reports of practical classes.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino está alicerçada na aquisição de conhecimentos por parte do estudante, adquiridos em
momentos de aula – magistral e com participação/discussão; o recurso a situações reais simuladas permite ao
estudante compreender a utilidade desse conhecimento, e aplicá-lo. A articulação entre o ensino teórico e prático
contribui para a consolidação das competências adquiridas, sendo sempre estimulada a análise e critica, no sentido
de estimular o estudante e prepará-lo para a realidade profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on knowledge of the student acquired in moments of class - with masterful and
participation / discussion; the use of simulated real situations enables the student to understand the usefulness of this
knowledge and apply it. The link between the theoretical and practical classes contributes to the consolidation of
acquired skills. The critical analysis is always stimulated in order to prepare de student for the professional reality.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Branen, A. L.; Davidson, P. M.; Salminen, S. Food Additives; M. Dekker Inc.: New York, 1990.
Forsythe, S. J.; Hayes, P. R. Higiene De Los Alimentos, Microbiologia y HACCP; Acribia: Zaragoza, 2002.
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Huis in 't Veld JH Microbial and Biochemical Spoilage of Foods: an Overview. International Journal of Food
Microbiology 1996, 33, 1-18.
Martins, C. e L. Patarata, 1994. Análise Microbiológica de Alimentos - Protocolos de apoio às aulas práticas de
Tecnologia dos Produtos Animais. UTAD, (40), 83 pgs
Mortimore, S. & C. Wallace. HACCP. Enfoque prático. Acribia: Zaragoza, 2001.
Fellows P. (2000). Processing technology, principles and practice. Second Edition Woodhead Publishing Limited
Abington Hall, Abington, Cambridge, England.
Shah, N. P. Functional Foods From Probiotics and Prebiotics. Food Technology 2001, 55, 46-53.
SSHA; ISHA Evaluation Sensorielle. Manuel Méthodologique; Technique et Documentation. Lavoisier: Paris, 1990.

Mapa X - Estágio III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio III
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Aura Antunes Colaço (E - 9h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa (E - 7,5h)
Ana Cristina Silvestre Ferreira (E - 4,5h)
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (E - 7,5h)
Maria Madalena Vieira Pinto (E - 7,5h)
Mário Manuel Dinis Ginja (E - 7,5h)
Maria Manuela Vara de Campos Rodrigues (E - 4,5h)
Patrícia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta (E - 6h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem formação exclusivamente prática, através da participação dos estudantes nas diversas
tarefas realizadas nos diferentes laboratórios. Pretende-se que os alunos se familiarizem com as atividades de rotina
realizadas nos laboratórios de Anatomia Patológica, Análises Clínicas e no Serviço de Imagiologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is only practical training through the participation of students in the various tasks performed in different
laboratories. It is intended that students become familiar with the routine activities in the laboratories of Anatomic
Pathology, Clinical Pathology and in Imaging Service.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Acompanhamento e participação nas atividades de rotina dos diversos setores onde os estudantes realizam o estágio:
1-Módulo de Anatomia Patológica: A-receção do material; corte das peças; inclusão; coloração de rotina
(H&E);montagem; colorações e técnicas histoquímicas; imunohistoquímica; observação e diagnóstico; emissão dos
resultados. B-citologia (regras de envio e coloração; avaliação microscópica).C- necropsia; importância e objetivos;
execução; relatório.
2-Módulo de Análises Clínicas: Recolha, transporte, manuseamento e armazenamento de amostras de sangue e urina;
análises de hematologia e bioquímica sanguínea; provas de coagulação; análise de urina.
3-Módulo de Imagiologia: Fundamentos do diagnóstico radiográfico e ecográfico; prática com os equipamentos de
radiografia e ecografia
6.2.1.5. Syllabus:
Follow up and involvement in the routine ativities of the sectors where students perform the training:
1-Pathological Anatomy module: A- Material reception; cutting the pieces; inclusion; routine staining (H&E); assembly;
histochemical stains and techniques; immunohistochemistry; observation and diagnosis; report. B-cytology (sending
rules and staining, microscopic evaluation).C-necropsy; importance and objectives; execution; report.
2-Clinical Analysis module: Collection, transport, handling and storage of blood and urine; analysis of hematology and
blood chemistry; coagulation tests; urinalysis.
3-Imaging module: Fundamentals of radiographic and ultrasound diagnosis; practice with the X-ray and ultrasound
equipment.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O acompanhamento e a participação, quando possível, nas tarefas de rotina dos diferentes setores permite aos alunos
adquirir informação suficiente para desenvolverem competências nestas áreas clínicas, de acordo com os objetivos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Follow up and involvement, where possible, in the routine tasks of the different sectors allows students to get enough
information to develop skills in these clinical areas, according to the objectives.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada módulo de estágio tem a duração de 10 horas presencias sendo o restante tempo dedicado a autoestudo e à
elaboração dum relatório final sobre as diferentes tarefas que o aluno acompanhou durante o período de estágio
Para cada módulo o aluno tem uma ficha onde vai registando as tarefas até perfazer o número de horas presenciais
desse módulo.
A avaliação final é obtida pela média da classificação dos três relatórios.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In each module the student spends 10 hours training. The remaining time is devoted to self-study and preparation of a
final tasks report. For each module the student has a card to record the tasks until finish the contact hours.
The final evaluation is obtained by average score of the three reports.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Ao realizarem o estágio no ambiente de trabalho dos serviços mencionados, os alunos tomam contacto, não só com
as metodologias próprias de cada especialidade, mas também com a aplicabilidade e procura destes serviços e com
vários problemas e sua resolução no dia-a-dia.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In carrying out the CU at the above mentioned services in a work environment, students become acquainted not only
with the methodologies of each specialty, but also to the applicability and demand for these services and with various
problems and their resolution in a day-to-day basis .
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apontamentos de tanatologia Veterinária – Carnívoros Domésticos Oliveira, J.; Alves, A.; Pires, I.; Gama, A.; Pinto da
Costa, J.E.
Aspectos lesionais macroscópicos: critérios de descrição Pires, I.; Alves, A.; Oliveira, J.; Gama, A.
Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology, 2nd Edition Steven L. Stockham, Michael A. Scott
Guia Prático de Radiologia Clínica. Série didáctica Ginja M
Small Animal Radiology and Ultrasonography: A Diagnostic Atlas and Text Ronald L. Burk, Norman Ackerman
Ressonância magnética em medicina veterinária – I: Princípios básicos e aplicação clínica. Série didática Ginja M,
Ferreira AJ, Ribeiro J, Varejão ASP Gonzalo-Orden JM

Mapa X - Opção III - Análises Laboratoriais em Microbiologia e Parasitologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção III - Análises Laboratoriais em Microbiologia e Parasitologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patricia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta (TP - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Patrícia Antunes Lopes (TP - 10h)
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria (TP - 10h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
As Análises Laboratoriais são uma área científica inerente à investigação clinico-laboratorial, com a finalidade de dar
suporte ao diagnóstico, tratamento e prevenção da doença. O seu estudo permitirá compreender a importância do
laboratório no diagnóstico e monitorização de infeções e de condições específicas de doença, na realização de
projetos de investigação e no conhecimento do código de boas práticas laboratoriais, incluindo aspetos de saúde e
segurança. No final desta unidade curricular, os alunos deverão possuir competências não só para a recolha,
processamento e análise de amostras biológicas, como também para a realização de procedimentos laboratoriais mais
complexos, avaliação e interpretação de resultados, integração de dados, resolução de problemas, aplicação do
controlo e garantia de qualidade, desenvolvimento de novos métodos de análise e procedimentos diretamente
associados com a investigação laboratorial.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Laboratory Analyses are an inherent scientific area to the clinical - laboratorial practice with the purpose of give
support to the diagnosis, handling and prevention of the illness. Based in the molecular and cellular biology with an
aim to the comprehension of the pathological and normal behaviour in animal and Man. It’s study will permit to
understand the importance of the laboratory in the diagnosis and monitorization of specific conditions of illness, the
physiopathology and biology of the illness, epidemiology, identification of appropriate statistical techniques for permit
a valid interpretation of the experimental results, applied inquiry projects, knowledge of the code of good laboratory
practices, including aspects of health and security. The students should be prepared for accompany the development
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of new approaches of diagnosis and prevention of illnesses, of form it will evaluate to his importance in the inquiry and
laboratory diagnosis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
Segurança e controlo de qualidade no laboratório
Requisitos básicos para um laboratório de microbiologia/parasitologia
Classificação dos laboratórios segundo nível de biossegurança
Exame fecal no diagnóstico do parasitismo
Deteção e identificação de larvas de nematóides parasitas em carnívoros domésticos
Deteção de protozoários e helmintes parasitas no aparelho urinário, reprodutor e olho
Diagnóstico laboratorial dos principais agentes parasitários em peixes
Generalidades sobre diagnóstico em microbiologia
Pesquisa de anigénio vs pesquisa de anticorpos
Pesquisa de antigénio (doença de Newcastle, varíola aviaria)
Pesquisa de anticorpos (inibição da hemagluinação na doença de Newcastle)
Inoculação de vírus no ovo embrionado de galinha: Newcastle, varíola aviária
Titulação do vírus da doença de Newcastle
Titulação de anticorpos em soro de galinhas por inibição da hemaglutinação, duração da imunidade e revacinação do
bando.
6.2.1.5. Syllabus:
introduction
Safety and quality control in the laboratory
Basic requirements for a microbiology / parasitology laboratory
Classification of second-level biosafety laboratories
Fecal examination in the diagnosis of parasitism
Detection and identification of larval nematode parasites in domestic carnivores
Detection of protozoa and helminths parasites in the urinary tract, reproductive and eye
Laboratory diagnosis of the main parasitic agents in fish
Overview of diagnostic microbiology
Search vs. anigénio antibodies
Search antigen (Newcastle disease, avian pox)
Search antibody (inhibition of Newcastle disease in hemagluinação)
Virus inoculation of embryonated chicken egg: Newcastle, fowl pox
Virus titration of Newcastle disease
Serum antibody titres of chickens by hemagglutination inhibition, duration of immunity and revaccination of the flock.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os alunos têm conhecimento, desde o início do ano, do programa detalhado, da bibliografia de apoio e dos métodos
de avaliação. O sumário de cada sessão teórica e prática é colocado no SIDE na semana anterior à respectiva aula
para que os alunos leiam, atempadamente, as matérias de modo a, durante as aulas, tirarem as suas dúvidas e
lançarem questões que facilitem a sua compreensão.O ensino não deve estar centrado nos conteúdos, mas nos
objectivos de formação que conduzem ao desenvolvimento das competências aplicadas à medicina veterinária. É
dado particular ênfase às competências que promovem a autonomia intelectual do aluno, à sua capacidade de reflectir,
de resolver problemas, de comunicar, de trabalhar em equipa, de liderar, de inovar e de se adaptar à mudança. Assim,
no decorrer das aulas o docente tenta sempre aliar a exposição da matéria com a aplicabilidade da mesma no
exercício do futuro emprego estimulando o envolvimento dos alunos com os problemas reais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students are conscious from the beginning of the year, about the detailed program, bibliography of support and
evaluation methods. The summary of each theoretical and practical session is placed in SIDE in the week preceding
the class for that students read and have time to, during class, take all the doubts and questions. The classes should
not be focused on content, but on the training objectives that lead to the development of skills applied to veterinary
medicine. It is given particular emphasis to skills that promote intellectual autonomy of the student, their ability to
reflect, to solve problems, communicate, work in teams, to lead, to innovate and adapt to change. Thus, during the
classes the teacher always tries to combine the exposure of the subject to the applicability of the same exercise on the
future employment encouraging student engagement with the real problems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, de forma ponderada, os conteúdos leccionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes.
Avaliação: 2 provas escritas.
Nota de aprovação: 9.5/20.
Não existem requisitos para a transição entre as partes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Regarding the methodologies, an attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with
the student work.
Continuous assessment of theoretical and practical components; individual work and group work, in the context of the
discipline. Final examination: Written examination. Ponderation to define. The negligent cases also be govern with the
Pedagogic Standards - General Regulation, of the UTAD
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Desde o início do ano, o programa, cronograma e bibliografia estão disponíveis para os alunos, para que eles possam
preparar antecipadamente os conteúdos e durante a aula podem participar activamente na apresentação e debate de
casos de estudo e esclarecer as suas dúvidas sobre os temas em análise.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
From the beginning of the year, the program, schedule and bibliography are available to students, so they can prepare
in advance contents e during class can actively participate in the presentation and discussion of study cases and ask
doubts about the subjects in analysis.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Veterinary Clinical Parasitology (2012). A.M. Zajac and G.A. Conboy
Diagnostic Parasitology (2012). C.M. Hendrix and E. Robinson
Diagnóstico de las helminthiasis por médio del examen coprológico. D. Thienpont, F. Rochette and O.F.J. Vanparus
Laboratory Experiments in Microbiology (1997).Ted R. Johnson and Christine L. Case
Microbiology: A Laboratory Manual (2004). J. Cappuccino and N. Sherman
Laboratory Exercises in Microbiology (2004). J.P. Harley and J. Harley

Mapa X - Opção III - Citogenética Animal (NA desde 2009/2010)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção III - Citogenética Animal (NA desde 2009/2010)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Raquel Maria dos Garcia dos Santos Chaves
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer aos alunos os conceitos gerais Citogenética Molecular Animal de modo a serem capazes de aplicar
esta Ciência na carreira de Médicos Veterinários nomeadamente nas áreas de Diagnóstico Clínico e Preservação e
Conservação de espécies selvagens ou com interesse económico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide to the students the basic concepts (theoretical and methodological) of Animal Molecular Cytogenetics in order
to be able to apply this science in the career of Veterinarians namely in the areas of Clinical Diagnosis and
Conservation of Wild Species and species of important economic interest.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios da Citogenética Clinica: Introdução à Citogenética; Anomalias Cromossómicas; Estudo de Cromossomas
na mitose e meiose.
Citogenética Clinica - alterações nos autossomas e cromossomas sexuais: alterações autossómicas; os cromossomas
sexuais e suas anomalias.
Técnicas utilizadas na Citogenética Animal Clinica; Nomenclatura Citogenética segundo o ISCN (“An International
System for Human Cytogenetic Nomenclature”) e os vários sistemas de nomenclatura específicos para as espécies
animais mais estudados; Técnicas de Bandeamento de Cromossomas; Cariotipagem; Técnicas de FISH.
Temas específicos da Citogenética Molecular Animal: exames em animais de companhia e espécies pecuárias;
preservação e conservação de espécies selvagens e raças autóctones; programas de repovoamento.
Elaboração de trabalhos práticos: obtenção de cromossomas a partir de células em cultura, organização de cariótipos
e utilização de bases de dados necessárias a esta área do conhecimento.
6.2.1.5. Syllabus:
Principles of Clinical Cytogenetics: Introduction to Cytogenetics; Chromosome abnormalities; Study chromosomes at
mitosis and meiosis.
Clinical Cytogenetics - changes in autosomes and sex chromosomes: autosomal change; the sex chromosomes and
their abnormalities.
Techniques used in Clinic Cytogenetics: Cell Culture; Cytogenetics Nomenclature according to ISCN ("An International
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System for Human Cytogenetic Nomenclature") and the various specific naming systems for the animals ;
Chromosome banding techniques; karyotyping; FISH techniques.
Specific topics of Molecular Cytogenetics in Animals: Clinical diagnosis in pets and animals with great economic
interest; in preservation and conservation of wildlife and native breeds. The importance of Cytogenetics in restocking
programs.
Practical work: getting chromosomes from cells in culture, karyotypes of organization, and theoretical and practical
bioinformatics classes with the use of databases necessary to this area of knowledge.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os principais objectivos desta unidade curricular centram-se na compreensão, interpretação e aplicação dos
conceitos teóricos e metodológicos subjacentes à Citogenética Animal. É fundamental a componente teórica, contudo
esta unidade curricular alia uma grande componente experimental com prática a realizar em laboratórios da área de
forma a consolidar os conhecimentos adquiridos na teórica e a conferir competências na Citogenética Animal.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of this curricular unit are centered on the comprehension, interpretation and application of the
theoretical concepts and methodologies necessary to perform the techniques of Animal Cytogenetics. Is fundamental
the theoretical component, but this curricular unit associated a large laboratorial component performed in laboratories
of this area as a way to consolidate the concepts acquired in the theoretical component and to confer competence in
the Animal Cytogenetics.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino: Aulas de exposição oral e de prática laboratorial (TP). Discussão com os alunos de assuntos
relacionados com o tema (TP). Componente de auto-estudo acompanhado e avaliado em tutorial, componente de
trabalho de grupo. Componente prática em laboratórios de Citogenética Animal. Apresentação e discussão oral de
artigos da área de Citogenética Animal (TP).
Métodos de Avaliação: Segundo as NP em vigor. Avaliação contínua, com base em testes escritos e trabalhos
realizados pelos alunos (e.g. relatórios) e avaliação complementar (exame), complementado pela informação da parte
prática e outras. Avaliação por testes escritos: componentes teórica e da prática laboratorial; relatório final e
apresentação oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies: oral lectures and of laboratorial practice (TP). Discussion of issues related with the themes
lectured (TP). Component of accompanied auto-study and evaluated in tutorial session. And, a component of work
group, for discussion and oral presentation of papers from Animal Cytogenetics. (TP).
Evaluation: Following the institution Pedagogic Rules. Continuous evaluation, based on written tests and written
works made by the students (e.g. reports), and complementary evaluation (final exam), complemented with the
practical evaluation and others. Evaluation by written tests; final report and oral presentation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o objectivo de fornecer vários conceitos teóricos e de experiência laboratorial, o tempo é dado na tipologia TP.
Nesta tipologia pretende-se expor os alunos à realidade das metodologias inerentes à Citogenética Animal e à sua
prática. Havendo também a necessidade de consolidar estes conhecimentos com a discussão de temas/técnicas
relacionados com as aulas práticas laboratoriais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the aim of transmitting several theoretical concepts and of laboratorial practice, the time spent on this curricular
unit is given in the typologies TP. In this typology it is intended to expose the students to the reality of the
methodologies used in the Animal Cytogenetics laboratory practice and to its practice. There is also the need to
consolidate this knowledge with a discussion of themes/techniques related with the practical classes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Chromosomes. Organization and Function. 2003. Sumner AT, Blackwell Publishing, United Kingdom. 287pp.
- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. Walter, P. (2008) Molecular Biology of the cell. 5th edition.
Garland Science, New York.
- Papers of the area, published in international journals (SCI).

Mapa X - Opção III - Diagnóstico Citológico
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção III - Diagnóstico Citológico
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernanda Aurora Gomes de Seixas Travassos (TP - 15h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma (TP - 15h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objectivos adquirir conceitos teóricos e práticos da técnica de citologia e sua importância no
exame clínico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this unit is to achieve skills in the collection and microscopic interpretation of cytological preparations.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Generalidades
2. Terminologia (Hipertrofia, Hiperplasia, Metaplasia , Neoplasia)
3. Vantagens e Limitações da citologia
4. Recolha e preparação das amostras (aposição, Raspagens, Zaragatoas, Citologia por Agulha Fina)
5. Fixação
6. Coloração (Tipos e Problemas de coloração)
7. Avaliação microscópica
8. Envio ao laboratório
9. Responsabilidades do clínico
10. Interpretação das citologias (Tipo celular e Critérios de malignidade)
11. Técnicas para obtenção
a) Lesões cutâneas e subcutâneas
b) Massas e exsudados nasais
c) Orofaringe e Amígdalas
d) Olho e estruturas associadas
e) Canal auditivo externo
f) Glândulas subcutâneas (mamária; salivar, tiróide e paratiróide)
g) Gânglios linfáticos
h) Medula óssea
i) Fluido sinovial
j) Sistema musculo-esquelético
l) Fígado
m) Baço
n) Rim
o) Mucosa rectal
p) Tracto genital
q) Fluído cefalo-raquidiano
r) Fluidos abdominais e torácicos
s) Lavagem transtraqueal e brônquica
t) Pulmão
6.2.1.5. Syllabus:
1. Generalities
2. Terminology: Hypertrofia, Hyperplasia, Metaplasia, Dysplasia, Neoplasia
3. Advantages and disadvantages of the Cytological exam
4. Sample collection and preparation: Imprints, Scrapings, Swabs, Fine-Needle Biopsies
Procedures
5. Fixation
6. Staining Techniques: Types of Stains; More common staining problems
7. Microscopic analysis – cytological cellularity and quality
8. Submitting samples to a Laboratory
9. Medical responsibility
10. Cytological analysis: Cell types and Malignancy Criteria
11. Indications for biopsy, collecting techniques, normal cytology and more common changes in:
- Cutaneous and subcutaneous Lesions
- Nasal cavity, Oropharynx and Amygdala
- Eye and adnexa, Ear
- Subcutaneous glands (Mammary, Salivary, Thyroid)
- Lymph Node
- Bone marrow
- Synovial fluid and Musculoskeletal system
- Liver
- Spleen
- Kidney; Urinary sediment
- Rectum
- Reproductive systems
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- Cerebrospinal fluid
- Body cavities fluids
- Tracheobronchial tract and lung
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A citologia é uma ferramenta muito valiosa para a prática clínica; a formação nas técnicas citológicas, as metodologias
usadas e interpretação de lesões são essenciais para uma boa formação prática em medicina veterinária.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Cytology is a very valuable tool for veterinary clinical practice; training in cytological techniques, the methodologies
used and cytological interpretation are essential tools to achieve a better training in veterinary medicine.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC além da componente teórica apresenta uma componente prática com aula de colheita de material biológico num
animal, coloração das amostras e observação microscópica de preparações citológicas seleccionadas e
representativas dos vários sistemas analizados.
Avaliação:
Regime de avaliação é baseada numa prova escrita efectuada no final do semestre que contém também a análise de 3
ou 4 imagens citológicas projectadas.
Para obter aprovação a classificação final deve ser superior a 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This unit has a practical component where students practice the sample collection in the animal, stain techniques and
microscopic interpretation of selected cytological slides.
Assessment: There is a final theoretical test in the end of the semester and a practical teste (analysis of 3 or 4
cytological images). Students must achieve a minimum of 9.5 values to be accredited.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos são atingidos com o prosseguimento do conteúdo programático e com as aulas práticas onde estes são
aplicados a situações reais, com a coleção, coloração e observação de lâminas com as patologias leccionadas na
teórica
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives are achieved along the semester and on practical classes where the knowledge is applied to real
situations, with the collection, coloration and observation of cytological slides of lesions studied on the theoretical
program
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Diagnostic Cytology and Hematology of the Dog and Cat Rick Cowell, Ronald Tyler, James Meinkoth, Dennis DeNicola
Diagnostic Cytology & Hematology of the Horse Rick L. Cowell, Ronald D. Tyler
Avian and Exotic Animal Hematology and Cytology Terry W. Campbell Terry W. Campbell, Christine K. Ellis
Atlas de Citologia Veterinária Peleiteiro MC, Marcos R, Santos M, Correia J, Pissarra H, Carvalho T

Mapa X - Opção III - Gestão Ambiental de Efluentes Animais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção III - Gestão Ambiental de Efluentes Animais
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique Manuel da Fonseca Trindade (TP - 22,5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António José Duque Pirra (TP - 7,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Integrar informação de áreas convergentes para o desenvolvimento de competências no aluno para compreender os
efeitos da produção animal no ambiente num enquadramento simultaneamente produtivo, ecológico, socio-económico
e político tornando-o, assim, capaz de conceber e desenvolver estratégias que permitem minimizar o impacte
ambiental.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should get basic information regarding main environmental impacts of animal production, wastes and
manures according to an ecological, socio-economical and political point of view. To study treatment methods and
best available techniques to minimize harmful effects caused by that materials.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular de Gestão Ambiental de Efluentes Animais reúne um conjunto de conhecimentos adquiridos em
outras unidades, complementando-os e integrando-os para capacitar os alunos para a conceção e o desenvolvimento
de estratégias que permitem minimizar o impacte ambiental dos efluentes e resíduos animais. Pretende-se que os
alunos no final desta unidade curricular tenham competências para e ser capazes de: i) distinguir os principais
problemas ambientais associados à produção animal; ii) conhecer as principais estratégias e medidas que permitem
minimizar os efeitos dos efluentes e resíduos animais iii) conhecer os processos para a valorização desses materiais e
saber como manejar os sistemas de produção para reduzir os riscos e assegurar a sua sustentabilidade; iv) saber
calcular o balanço de nutrientes de uma exploração agropecuária e planear a gestão dos efluentes produzidos, e; v)
conhecer os métodos de tratamento dos efluentes e resíduos animais.
6.2.1.5. Syllabus:
Animal effluents and the carbon, nitrogen and phosphorus cycles; description of processes and their environmental
impacts.
Water, air and soil contamination by animal effluents (parrticularly with nitrogen, and phosphorus) pharmaceuticals,
pathogens, nuisance odours, heavy metals and other harmful compounds. Cycles of nitrogen, phosphorus and carbon.
Management of animal effluents for agricultural valorisation and mitigation of environmental effects.
Physical, chemical and biological characterization of main animal effluents.
Main treatment techniques.
Agricultural use of animal wastes and effluents.
National and European legislation about animal effluents and wastes.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular de Gestão Ambiental de Efluentes Animais reúne um conjunto de conhecimentos adquiridos em
outras unidades, complementando-os e integrando-os para capacitar os alunos para a conceção e o desenvolvimento
de estratégias que permitem minimizar o impacte ambiental dos efluentes e resíduos animais. Pretende-se que os
alunos no final desta unidade curricular tenham competências para e ser capazes de: i) distinguir os principais
problemas ambientais associados à produção animal; ii) conhecer as principais estratégias e medidas que permitem
minimizar os efeitos dos efluentes e resíduos animais iii) conhecer os processos para a valorização desses materiais e
saber como manejar os sistemas de produção para reduzir os riscos e assegurar a sua sustentabilidade; iv) saber
calcular o balanço de nutrientes de uma exploração agropecuária e planear a gestão dos efluentes produzidos, e; v)
conhecer os métodos de tratamento dos efluentes e resíduos animais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Sustainable Management of Animal Effluents topic brings together a set of knowledge on other curricular units,
complementing them and integrating them to empower students to design and develop strategies that allow
minimizing the environmental impact of manure and animal waste. It is intended that students at the end of this topic
have skills to be able to: i) distinguish the main environmental problems associated with livestock production; ii) to
learn the main strategies and measures that can minimize the effects of manure and animal waste iii) know the
processes for the valorization of these materials and know how to handle the production systems to reduce risks and
ensure their sustainability; iv) know how to calculate the nutrient balance of animal farm and planning the management
of manure and waste produced, and; v) know the methods of effluent treatment and animal waste.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição dos conteúdos programáticos faz-se com recurso a meios audiovisuais com figuras e quadros de
sistematização de informação para uma melhor compreensão dos assuntos. Nas actividades com carácter prático, é
fornecido ao aluno um protocolo com os objectivos, a descrição do trabalho a executar, resultados e conclusões a
obter e a bibliografia a consultar. Estes trabalhos práticos estão sujeitos a avaliação nos testes escritos ou em exame
(30% da cotação das provas).
Avaliação: Realização de dois testes escritos (um a meio do semestre e outro no final) e de um trabalho científico
avaliado por através da apresentação e defesa de um relatório com um mínimo de classificação de 9,5valores.
Classificação final = (0,35 x nota do Primeiro teste) + (0,35 x nota do Segundo teste) + (0,30 x nota do trabalho
científico).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus presentation is done using audiovisual means to show figures and tables with systematized information
for a better understanding of subjects. In practical activities, a protocol is provided to the student with the objectives,
the description of the work to be performed, results and conclusions to obtain and the bibliography to consult. This
practical work is subject to assessment in the written tests or examination (30% of the total quotation).
Assessment: Two written tests (one at the middle osf the semester and the other at the end) and a scientific work
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evaluated through presentation and defense of a report with a minimum markof 9.5.
Final classification= (0,35 x First written test mark) + (0,35 x >Second written test mark) + (0,30 x Scientific work mark)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A concretização do programa exige que as dimensões teórica e prática do processo de ensino-aprendizagem (ensino
presencial) sejam feitas de forma integrada. As aulas de carácter teórico iniciam-se com a apresentação aos alunos de
um plano da lição e dos objectivos pretendidos. Durante as aulas, os alunos são incentivados a interagirem com o
docente ou com os colegas e a participarem na interpretação de situações práticas ou a relacionarem os assuntos
com conteúdos de outras unidades curriculares e situações decorrentes da sua própria experiência. A organização de
actividades de ensino e aprendizagem centradas em contextos reais, com significado para os alunos, facilitam o
desenvolvimento integrado de competências de natureza conceptual e aplicada. A mobilização de questões de âmbito
local, nacional ou internacional e outras que envolvam diversos pontos de vista em torno de aplicações científicas ou
tecnológicas, possibilita a organização de processos de ensino-aprendizagem interessantes e válidos para a
concretização das finalidades do programa. Neste tipo de abordagens, o conhecimento e a compreensão de conceitos
e processos científicos não se assumem, em si mesmo, como finalidades de ensino e de aprendizagem; ao aluno
apresentam-se, antes, como meios indispensáveis para a compreensão efectiva das questões em análise.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The implementation of the programme requires that theoretical and practical dimensions of teaching-learning process
(in class) are made simultaneously. The theoretical classes begin with the presentation of the lesson plan and
objectives. During the lessons, students are encouraged to interact with the teacher or with colleagues and participate
in interpreting practical situations or to relate the issues with knowledge from other topics or situations arising from
their own experience. The preparation of learning and teaching activities focused on real and meaningful contexts for
the students facilitates the integrated development of conceptual and practical skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Toxicologia Ambiental Moreno, G.,
Manure Management Burton, C. & Turner,

Mapa X - Opção III - Métodos de Controlo Microbiológico em Alimentos de Origem Animal (NA desde 2009/2010)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção III - Métodos de Controlo Microbiológico em Alimentos de Origem Animal (NA desde 2009/2010)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Madalena Vieira Pinto
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam implementar metodologias de controlo microbiológico de
alimentos
adequadas às necessidades das empresas e previstas nos documentos que regulam esta matéria.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with knowledge on microbiological methodologies for food control which enable them to derive and
apply these methods according to the industry needs and on the basis of official documents specification issues.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Controlo da qualidade e segurança higio-sanitária dos alimentos através de análises microbiológicas: Enquadramento
nos sistemas de controlo de qualidade e respectiva moldura legislativa e normativa.
Procedimentos de amostragem e seus fundamentos estatísticos.
Técnicas laboratoriais de referência para controlo microbiológico de alimentos de origem animal: Fundamentos e
aplicação.
Apresentação de técnicas alternativas como as de natureza imunológica e as genéticas (ex. metodologia baseada em
PCR e em hibridação com sondas específica) adequadas ao controlo da presença de microrganismos em alimentos,
tendo em consideração rapidez, fiabilidade, custos e recursos envolvidos.
6.2.1.5. Syllabus:
Food safety control by means of microbiological analyses’: Uses in the Quality Control Systems; legal and normative
support. Sampling procedures and statistical principles. Reference microbiological methods used to control food of
animal origin: Principles and uses. Alternative microbiological methods, such as genetic (PCR based methods) and
immunological, that can be used to detect and identify microorganims in food matrices. Considerations concerned to
their fastness, feasibility and costs.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular constituem uma componente indispensável ao desenvolvimento
das funções de Médico Veterinário na área profissinal de Inspecção Sanitária, concretamente das de carnes de reses
de diferentes espécies animais para consumo. O conteúdo programático da UC aportará ao estudante um
complemento formativo importante, permitindo o aprofundamento de tópicos específicos, enquadrados numa
perspectiva interdisciplinar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this curricular unit is an indispensable component of the development of competence of our students
on the profissinal area of Sanitary Inspection, specifically of meat from different species of animals for consumption.
The program content will contribute to the student's knowledge, allowing the deepening of specific topics, framed in an
interdisciplinary perspective.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino nas aulas teórico-práticas, é essencialmente o método tradicional, expositivo oral e centrado no
docente, que funciona como fonte de informação. Iniciam-se pela comunicação dos objetivos e pela comunicação da
sequência de matérias da aula, seguindo-se a apresentação dos conteúdos através da utilização de meios
audiovisuais, na sua maioria apresentações de diapositivos. Os estudantes são estimulados a questionar e a
contribuir, e a integrar conceitos e conhecimentos adquiridos no âmbito de outras disciplinas. No fim de cada aula
realiza-se a recapitulação das matérias apresentadas e das principais conclusões.
Avaliação: Prova de avaliação individual (60%); trabalho de grupo (20%); apresentação de seminário (20%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching process in the classroom, is essentially through traditional method teaching centered in oral exhibition.
Begin by communicating the objectives and the communication sequence of raw class, followed by the presentation of
content through the use of audiovisual media, mostly slideshows. Students are encouraged to question and
contribute, and integrate concepts and knowledge acquired in other subjects. At the end of each class the matters
presented and the main conclusions will be recapitulated.
Individual evaluation test (60%); group work (20%); seminar presentation (20%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A coerência da metodologia de ensino utilizada é conseguida através do esforço de um ensino teórico-prático, tanto
quanto possível, integrado e complementar os temas abordados nas diversas aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence of teaching methodology is achieved through the efforts of education as much as possible, integrated
and complementary to the topics discussed in all the lectures.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Su significado y métodos de enumeración - ICMSF, 2000.
Rapid Detection and Characterization of Foodborne Pathogens by MolecularTechniques. Levin, R., 2010.
Laboratory Methods in Food Microbiology W. F. Harrigan, 1998
Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers – 4th Edtion - Michael P. Doyle,Robert L; Michael P. Doyle,Robert L.
Buchanan, 2013
Normas nacionais e internacionais para pesquisa de microrganismos nos alimentos.

Mapa X - Opção III - Nutrição e Alimentação de Animais Selvagens e Exóticos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção III - Nutrição e Alimentação de Animais Selvagens e Exóticos
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel António Machado Rodrigues (TP - 20h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Paulo José de Azevedo Pinto Rema (TP - 10h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A identificação dos problemas nutricionais em espécies selvagens com produção e potencial de caça é um desafio
que
deve ser analisado no âmbito das inter-relações entre a ecologia nutricional e a fisiologia animal, que dominam a
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dinâmica de fornecimento de energia e nutrientes para animais selvagens e dos seus habitats. O estudo desses
fatores é
crucial para aumentar o conhecimento nutricional e hábitos alimentares de animais selvagens.
Os principais objetivos deste curso incluem:
1) Proporcionar ao aluno uma compreensão dos princípios nutricionais e fisiológicos dos animais selvagens;
2) Avaliar o impacto desses princípios na gestão do habitat dos animais selvagens;
2) Demonstrar a aplicação desses princípios em biologia da vida selvagem;
3) Aplicação do conhecimento nutricional adquirida em animais mantidos em cativeiro;
4) Desenvolver planos nutricionais para diferentes espécies.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The identification of nutritional problems in wildlife species with production and hunting potential is a challenge that
must be analyzed within the framework of the interrelations between the nutritional ecology and animal physiology
which dominate the dynamic power supply and nutrients to wildlife and their habitats. The study of these factors is
crucial to increase nutrition knowledge and eating habits of wild animals.
The main objectives of this course include:
1) Provide the student with an understanding of the nutritional and physiological principles of wildlife animals;
2) Assess the impact of these principles in the management of wildlife habitat;
2) Demonstrate the application of these principles in wildlife biology;
3) Apply the acquired nutritional knowledge in animals kept in captivity;
4) To develop nutritional plans for different species.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução
II. As características específicas dos sistemas digestivos
II. Necessidades nutricionais dos animais selvagens - questões gerais
III. Nutrição e alimentação
1. carnívoros
1.1. lobo
1.2. raposa
1.3. lince
2. omnívoro
2.1. javali
3. Os herbívoros
3.1. gamo
3.2. veado
3.3. veados
4. Aves
4.1. perdiz
4.2. Faisão
4.3. avestruz
4.4. Aves de rapina
IV. Nutrição e parasitas
V. Nutrição e Toxicologia
6.2.1.5. Syllabus:
I. Introduction
II. Specific features of the digestive systems
II. Nutritional needs of wild animals general issues
III. Nutrition and feeding
1. Carnivores
1.1. Wolf
1.2. Fox
1.3. Lynx
2. Omnivores
2.1. Wild boar
3. Herbivores
3.1. Fallow deer
3.2. Red deer
3.3. Roe deer
4. Birds
4.1. Partridge
4.2. Pheasant
4.3. Ostrich
4.4. Birds of prey
IV. Nutrition and parasites
V. Nutrition and toxicology
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Os objectivos da unidade curricular (UC) são definidas após uma análise exaustiva das competências que os alunos
devem
adquirir na Medicina Veterinária. No que diz respeito a este objetivos da UC são estruturados de modo que o programa
pode ser controlado sistematicamente por professores e alunos para que as questões são abordadas de forma
integrada permitindo o desenvolvimento de competências científicas e técnicas. O programa assume que os alunos
devem ter
conhecimentos básicos de Química Geral, Química Orgânica, Bioquímica, Fisiologia e Nutrição Animal e Alimentar. O
desenvolvimento das competências mencionadas acima assume que as questões contidas no programa são
estruturadas
sequencialmente e no final do semestre desta UC, o estudante adquiriu uma visão geral dos processos de digestão,
absorção e metabolismo dos nutrientes, permitindo a aplicação deste conhecimento no estudo da necessidades
nutricionais das espécies selvagens.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of the curricular unit (UC) are defined after a comprehensive analysis of the competences students
must
acquire on the completion of the degree in Veterinary Medicine. With regard to this UC objectives are structured so that
the syllabus can be systematically scrutinized by teachers and students so that the issues are addressed in an
integrated
process allowing the development of scientific and technical expertise. The syllabus assumes that students should
have
basic knowledge of General Chemistry, Organic Chemistry, Biochemistry, Physiology, and Animal Nutrition and
Feeding. The development of the skills mentioned above assumes that the issues contained in the syllabus are
structured
sequentially at the end of the semester of this UC, the student has acquired an overview of the processes of
digestion, absorption and metabolism of nutrients, enabling the application of this knowledge in the study of the
nutritional needs of wildlife species.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os 2 ECTS correspondem a 54 horas de trabalho - 36 horas de ensino em sala de aula (30 horas aulas teóricas-práticas
(TP), 6h trabalho de campo). Nas aulas TP conceitos serão expostos e planos nutricionais será validado através de um
modelo que desenvolve os diferentes assuntos numa estrutura coerente que abrange os principais aspectos do
estado atual do conhecimento nesta área do conhecimento. Durante o semestre os alunos ainda terão de realizar um
projecto de investigação incluído no trabalho de campo. A avaliação final será obtido dando um peso de 75% para o
exame e 25% para a classificação do trabalho.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The 2 ECTS correspond to 54 hours of work - 36 hours of classroom teaching (30 h theoretical-practical lectures (TP), 6
h field work). In the TP lectures concepts will be exposed and nutritional plans will be validated through a model that
develops the different subjects in a coherent structure that comprehends key aspects of the current state of knowledge
in
this area of knowledge. During the semester students will still have to conduct a research project included in the field
work. The final rating will be obtained giving a weight of 75% to the exam and 25% to the classification of the research
project.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia seguida neste UC permite a realização dos objectivos científicos e técnicos por meio de
uma participação activa dos alunos apoiados por mecanismos de aprendizagem que visam a integração de
informações dadas ao longo do semestre. Assim, a ênfase será dada aos métodos interativos que envolvem os alunos
no processo de ensino-aprendizagem, com foco para a pesquisa e análise do trabalho. A apresentação de problemas
específicos em termos de nutrição e alimentação animal que contribuem para a apresentação de soluções, o aumento
da capacidade de debater temas, e incentivo à autonomia e trabalho de grupo, bem como a apresentação de estudos
de caso, também será pertinente. Por outro lado, o envolvimento de alunos em projectos coordenados por professores
da UC irá contribuir para a consolidação do conhecimento. A realização de um projeto de pesquisa vai fortalecer esses
elementos que permitem a homogeneização dos diferentes componentes de ensino e aumentando as competências
dos alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology followed in this UC enables the achievement of the set out scientific and technical objectives
through
an active participation of students supported by learning mechanisms aimed at integrating information given
throughout
the semester. Thus, emphasis will be given to interactive methods that involve students in the teaching-learning
process,
focusing on research and work analysis. The presentation of specific problems in terms of nutrition and animal feeding
that contribute to the presentation of solutions, increased ability to debate subjects, and encouragement of
autonomous
and work group, and the presentation of case studies, will also be pertinent. On the other hand, the involvement of
students in projects coordinated by teachers of the UC will contribute to the consolidation of knowledge. Carrying out
a
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research project will strengthen these elements allowing the homogenization of the different teaching components and
increasing students skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Wildlife Feeding and Nutrition Robbins C.T.
Principles of Companion Animal Nutrition McNamara, J.P.
Applied Animal Nutrition Cheeke, P.R.

Mapa X - Anatomia Patológica I e Medicina Veterinária Forense
6.2.1.1. Unidade curricular:
Anatomia Patológica I e Medicina Veterinária Forense
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Gouveia Antunes Alves (T - 30h; PL - 90h; S - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma (PL - 90h)
Isabel Cristina Ribeiro Pires (PL - 120h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo geral: aquisição do conhecimento e compreensão das principais entidades patológicas, abordadas por
aparelhos e por espécies animais evidenciando, as particularidades próprias das principais espécies domésticas,
etiologia, patogenia, estudo das modificações tecidulares e orgânicas induzidas à escala estrutural, ultra-estrutural e
molecular, com referência às consequências funcionais e modalidades de evolução das principais entidades
patológicas.
No final da UC, o aluno deverá:
- conhecer as alterações lesionais que os orgãos e tecidos sofrem no decurso dos principais processos patológicos
- realizar uma necropsia completa dos cadáveres de mamíferos e aves e no final elaborar um relatório, descrevendo de
forma correcta e científica as alterações observadas
- mediante a observação de preparações histológicas, diagnosticar alguns processos patológicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General objective: acquisition of knowledge and understanding of the main pathological entities, addressed by devices
and animal species, highlighting the special features of the domestic species, etiology, pathogenesis, the study of
tissue and organic changes induced at structural, ultra-structural and molecular scale, with reference to functional
consequences and modes of evolution of the main pathological entities.
So at the end of the UC students should be able to:
- Know the changes that the lesional tissues and organs suffer in the course of the main pathological processes.
- Perform a complete necropsy of mammals and birds and prepare a final report, describing correctly and scientific
changes observed
- By observing histological preparations diagnose some disease processes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
TEÓRICO
Anatomia Patológica;Definição; importância
Medicina Forense
Importância; aplicação em Medicina Veterinária; bem estar animal; conservação e crimes à vida selvagem;
metodologias utilizadas.
Aparelho digestivo e glândulas anexas:
Doenças de: cavidade oral, dentes, glândulas salivares, língua, esófago, reservatórios gástricos dos ruminantes,
estômago e abomaso, intestino, aparelho digestivo das aves.
Lesões do fígado, sistema biliar e pâncreas exócrino
Aparelho respiratório:
Doenças de: cavidades nasais e seios, faringe, bolsas guturais, laringe, traqueia, pulmão, pleura e cavidade torácica;
aparelho respiratório das aves.
PRÁTICO:
A necropsia (mamíferos e aves) - Execução de necropsias;
Regras de recolha e envio de material para o laboratório;
Descrição macroscópica de lesões - apresentação de diapositivos com lesões macroscópicas dos aparelhos
estudados neste semestre;
Observação de preparações - aparelho digestivo e glândulas anexas e aparelho respiratório.
6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL
Anatomic Pathology: Definition, importance
Forensic Veterinary Medicine
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Importance, application in veterinary medicine, animal welfare, conservation and wildlife crimes; methodologies.
Alimentary System and digestive glands
Diseases of: oral cavity, teeth, salivary glands, tongue, esophagus, reservoirs stomach of ruminants, stomach and
abomasum, intestine, alimentary system of birds
Lesions of the liver, biliary system and exocrine pancreas
Respiratory system:
Diseases of: nasal cavities and sinuses, pharynx, guttural pouches, larynx, trachea, lung, pleura and chest cavity,
respiratory system of birds.
PRACTICAL
The necropsy - Practice of necropsy (mammals and birds)
Rules for collecting and sending samples to the laboratory
Macroscopic description of lesions - slideshow with gross lesions of different devices studied this semester
Observation of histological preparations - alimentary system and digestive glands, respiratory system.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa desta unidade curricular prepara os alunos para o trabalho em Anatomia Patológica, de forma a
compreender as alterações macroscópicas e microscópicas de cada doença.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The subject of this curricular unit will provide the scientific basis needed to work on anatomic pathology , in order to
understand the dynamics of the disease and its macroscopic and microscopic lesions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
TEÓRICAS: Antes da cada aula os alunos têm acesso, ao material auxiliar da exposição oral da mesma – apresentação
multimédia, diapositivos. As aulas teóricas são expositivas, com alguma, participação voluntária dos alunos. No final
da aula é publicado um sumário da matéria abordada.
PRÁTICAS: 2h/semana; 2 grupos de 9 alunos/docente. Materiais: na sala de necropsia mesas e cadáveres e material de
dissecção; na sala 1.34, 1 microscópio triocular, ligado a multimédia e 18 microscópios. Um grupo executa necropsias
enquanto o outro estuda preparações histopatológicas da matéria em estudo.
Teórica (45% da classificação final): discussão de temas (10% da nota teórica) e 1 prova de avaliação (90% da nota
teórica);
Prática (55% da classificação final):
a) 3 relatórios de necrópsia (média - 25%)
b) Capacidade de descrição de lesões macroscópicas e seu diagnóstico (25%)
c) Capacidade de observação e descrição de preparações histopatológicas e estabelecimento de um diagnóstico (5%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
THEORETICAL: Before each lesson the students have access to material used to oral exposure - multimedia
presentation. The lectures are expository, with voluntary participation of students.
PRACTICES: 2h/week / practice class (2 groups of 9 students/ teacher). One group performs necropsies while the other
half accompanying by observing the monitor, microscopic observation and description of histological preparations of
the subject under study.
ASSESSMENT:
Theoretical (45% final grade) - Discussion of cases (10% of the theoretical grade) and a summative writing test (90% of
the theoretical grade).
Practical (55% final grade):
a) 3 autopsy reports (25%);
b) Description of macroscopic lesions and their diagnosis (25%);
c) Observation and description of histopathologic and establishing a diagnosis.(5%);
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo uma unidade curricular com forte componente prática, os alunos aplicam os conhecimentos teóricos em
necropsias e observação de preparações histológicas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
For admission to examination the student must have done during the semester three autopsy reports and attended
70% of classes taught.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pathologic Basis of Veterinary Disease, Macgavin, M.D.; Zachary, J.F.
Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals Grant , M.M.
Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine Cooper, J.E.; Cooper, M.E.
Manual de Inspecção Sanitária de Carnes Infante Gil, J.; Costa Durão, J.
Veterinary Pathology Jones, T.C.; Hunt, R.D.; King, N.W.
Aspectos lesionais macroscópicos: critérios de descrição Pires, I.; Alves, A.; Oliveira, J.; Gama, A.
Apontamentos de tanatologia Veterinária – Carnívoros Domésticos. Oliveira, J.; Alves, A.; Pires, I.; Gama, A.; Pinto da
Costa, J.E.
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A colour atlas of veterinary pathology Mouwen, J.M.V.M.; De Groot, E.C.B.M.
Colour Atlas of Veterinary Pathology of the Alimentary Tract Mouwen, J.M.V.M.; van der Gaag, I.; Pospischil, A.;
Pohlenz, J.; Guarda, F.

Mapa X - Farmacologia II e Terapêutica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Farmacologia II e Terapêutica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Alexandra Martins de Oliveira (T - 14h; PL - 60h; S - 1h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Patrícia Antunes Lopes (PL - 90h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecimento crítico e aprofundado dos fundamentos e conceitos gerais e específicos da Farmacologia e da
Terapêutica, para aquisição de
competências na resolução de problemas do foro farmacológico e terapêutico. Na componente prática o aluno tem de
adquirir a capacidade de prescrever medicamentos em conformidade com as regras de farmacografia e a legislação
nacional, com base em casos clínicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Critical knowledge about general and specific concepts of pharmacology and therapeutics, to acquire skills to resolve
clinical situations. In practical classes students must acquire the ability to prescribe medications according to the
rules of farmacography and national legislation, based on clinical cases.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Matéria teórica
Número de aulas previstas: 14 (14h)
1. Introdução 0,5h
2. Antifúngicos. 0,5h
3. Antibióticos. 6,0h
4. Anti-sépticos e desinfectantes. 1,0h
5. Compostos anti parasitários. 3,0h
6. Antivíricos. 1h
7. Farmacoterapia dermatológica 1h
8. Farmacoterapia otológica 1h
Matéria prática
Número de aulas previstas: 14 (28h)
1. Farmacografia – aspectos teórico práticos 2h
2. Legislação e contacto com os guias terapêuticos 2h
3. Execução prática de receitas 20h
4. Visita à Farmácia do Hospital Veterinário 2h
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical content
Number of classes provided: 14 (14h)
1. Introduction 0.5 h
2. Antifungal drugs. 0.5h
3. Antibiotics. 6,0h
4. Antiseptics and disinfectants. 1.0H
5. Anti-parasitic drugs. 3.0H
6. Antivirals drugs 1h
7. Dermatological pharmacotherapy 1h
8. Ear pharmacotherapy1h
Practical classes
Number of classes provided: 14 (28h)
1. Farmacography - practical and theoretical aspects 2h
2. Legislation and contact with therapeutic guidelines 2h
3. Execution of practical recipes 20h
4. Visit to the veterinary hospital pharmacy 2h
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos integrados na unidade curricular permitem adquirir competências precisas e objectivas
sobre os diversos grupos de fármacos, quanto à sua farmacocinética, seus mecanismos de ação, seus efeitos
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farmacológicos e indicações terapêuticas, vias de administração, reações adversas e interações, permitindo a sua
análise e comparação. Ao nível dos conteúdos é dado particular destaque à farmacocinética, aos mecanismos de ação
(celular e molecular) dos fármacos e à sua relação com a ocorrência de efeitos terapêuticos ou de efeitos adversos. Os
conteúdos programáticos permitem a aquisição plena das competências descritas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus included in this curricular unit allows the acquisition of precise and objective competences on various
groups of drugs regarding their pharmacokinetics, mechanism of action, its pharmacological effects, therapeutic
indications, routes of administration, adverse reactions and interactions, allowing their analysis and comparison. At
the level of the contents is given particular emphasis to the drugs pharmacokinetics and mechanisms of action and
their relationship with the occurrence of therapeutic effects and adverse effects. The syllabus allows the full
acquisition of the described skills.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Assistem às aulas teóricas todos os alunos inscritos à UC. O método de ensino das aulas teóricas é expositivo. Cada
aula teórica inicia-se sempre com o enquadramento do tema a abordar. O material utilizado no ensino e o sumário são
disponibilizados com a antecedência de uma semana. As aulas práticas baseiam-se na elaboração de receitas tendo
em consideração casos clínicos, as receitas são feitas com consulta do indíce nacional terapêutico, guia dos produtos
veterinários e livro de doses.
Avaliação: serão realizadas duas avaliações escritas que correspondem uma delas à matéria lecionada durante as
aulas teóricas e a outra corresponde à matéria lecionada durante as aulas práticas. A classificação mínima permitida a
uma das partes é de 9 valores desde que a classificação obtida à outra parte seja igual ou superior a 10 valores. A
classificação final será obtida pela fórmula: Classificação final= classificação téoricax0.5+classificação práticax0.5,
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Attend to the lectures of all students enrolled at UC. The method of teaching is exposure of the matter. Each lecture
begins always with the frame of the subject concerned. The material used in teaching and the summary are available
with one week in advance. Practical classes are based on the elaboration of pharmacology recipes based on clinical
cases, the recipes are made with consultation of the national therapeutic index, guide book of veterinary products and
hand book of veterinary drugs.
Assessment : two written tests t(theoretical and practical=. The minimum score permitted in each of the evaluation is 9
values, if in the other evaluation the classification obtained is equal or superior than 10. The final classification is
obtained by the following formula:
Final classification =theoretical classificationx0.5+practical classificationx0.5, the students are approved if the final
classification is equal or superior than 9.5.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Assistem às aulas teóricas todos os alunos inscritos à UC. O método de ensino das aulas teóricas é expositivo. Cada
aula teórica inicia-se sempre com o enquadramento do tema a abordar. O material utilizado no ensino e o sumário são
disponibilizados com a antecedência de uma semana. As aulas práticas baseiam-se na elaboração de receitas tendo
em consideração casos clínicos, as receitas são feitas com consulta do indíce nacional terapêutico, guia dos produtos
veterinários e livro de doses.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Attend to the lectures all students enrolled at UC. The method of teaching is exposure of the matter. Each lecture
begins always with the frame of the subject concerned. The material used in teaching and the summary are available
with one week in advance. Practical classes are based on the elaboration of pharmacology recipes based on clinical
cases, the recipes are made with consultation of the national therapeutic index, guide book of veterinary products and
hand book of veterinary drugs.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Handbook Of Veterinary Drugs. Dana Allen, P. M. Dowling, Dale Smith, Kirby Pasloske, J. Woods
Normas básicas de farmacografia veterinária. Cotovio, M., Oliveira, P.A., Almeida, J.M.
Simposium Terapêutico 2009.
Índice Nacional Terapêutico.
Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Jim E. Riviere, Mark G. Papich (Editores)

Mapa X - Reprodução Animal
6.2.1.1. Unidade curricular:
Reprodução Animal
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Maria Payan Martins Pinto Carreira (T - 15h; PL - 135h; OT - 4h)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Sandra Maria Rosa Sacoto (PL - 75h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Reprodução Animal é uma UC de âmbito profissionalizante. Procura atribuir ao estudante uma série de
conhecimentos e competências úteis à avaliação e manipulação da função reprodutiva dos animais. São objectivos
nesta UC conferir competências profissionais ao estudante no âmbito da Reprodução Animal:
# torná-lo capaz de entender os processos determinantes da fertilidade no macho e na fêmea;
# facultar o conhecimento necessário à interpretação dos indicadores reprodutivos para efeito de controlo reprodutivo
e de melhoramento;
# capacitá-lo para detetar e prevenir situações de insucesso reprodutivo;
# habilitá-lo para manipular o ciclo éstrico das diferentes espécies;
# prepará-lo a realizar de forma independente exames ecográficos nos animais domésticos e a técnica de palpação
transrectal em bovinos e equinos.
# e capacitá-lo para mobilizar e integrar a informação disponível ou a recolher durante um procedimento de avaliação
da fertilidade de um animal.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Animal Reproduction is a professionalizing course. It aims to assign the student a number of useful skills and
knowledge regarding the evaluation and manipulation of animals´ reproductive function. The objectives in this course
impart professional skills under the Animal Reproduction, including:
# Enable the understanding of the processes related to fertility in the male and female;
# Provide the student with the essential knowledge for the interpretation of reproductive indices targeting the
reproductive control and improvement of fertility (individually and at herd);
# Enable the detection and prevention of reproductive failure;
# Empower the student to manipulate the estrous cycle in different species;
# Prepare the student to independently perform ultrasound examinations in domestic animals and transrectal palpation
technique in cattle and horses.
# Enable the student to mobilize and integrate available information during an evaluation procedure to estimate animal
fertility
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas teóricas:
1 - Conceitos básicos: aspetos morfo-funcionais da função reprodutiva.
2 - Endocrinologia reprodutiva.
3 - Função reprodutiva: os ciclos sexuais e produtivos nas diferentes espécies domésticas.
Aulas práticas:
1 - Estudo da anatomia clínica do aparelho genital masculino e do aparelho genital feminino a partir de peças de
matadouro e/ou formolizadas. (2h)
2 - Comportamento reprodutivo e Índices ou indicadores de eficiência reprodutiva (7 - 8h)
3 - Manipulação da actividade reprodutiva (4h)
4 - Exploração transrectal em bovinos (10h)
5 - Ecografia reprodutiva (6h)
6.2.1.5. Syllabus:
Module II – Endocrinology of Reproduction: physiological bases of animal reproduction
[Puberty; Postpartum and Anestro; Seasonality and Stationality]
Module III - Reproductive Cycles
Sexual and reproductive cycle in domestic animals
[the sexual cycle; follicular dynamics; pregnancy and parturition; length of postpartum anoestrus; production cycle]
Module IV - Technical manipulation of the reproductive activity
[Records and reproductive indices; Manipulation of reproductive cycles in livestock species, Contraception in small
animals]
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Reprodução Animal é uma ciência que centra o seu estudo sobre os mecanismos fisiológicos que regulam a função
reprodutiva e a fertilidade nos animais domésticos. Com base nos conhecimentos adquiridos pelos alunos em anos
anteriores da Licenciatura, em particular nas bases anatómicas, na endocrinologia geral e na fisiologia do
metabolismo, a UC procura dotar os alunos nas diversas áreas de competências científicas e técnicas relativas à
fisiologia da reprodução e sobre a melhor forma de utilizar as ferramentas disponíveis em prol de reconhecer e
promover a fertilidade nas espécies domésticas. Pretende-se ainda nesta UC dotar os alunos de sólidas bases para em
anos futuros desenvolverem as áreas médica e cirúrgica do foro da Reprodução.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Animal Reproduction is a subject focused in the study of the physiological mechanisms that regulate the reproductive
function and fertility in domestic animals. Based on the knowledge acquired by the students in the graduation previous
years, particularly regarding the anatomical bases, the general endocrinology and the physiology of metabolism, this
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course seeks to provide students with a wide scientific and technical expertise on the physiology of reproduction and
the best way to use the available tools to recognize and promote fertility in domestic species. Another aim for this
course is to provide students with a solid foundation for forthcoming years, on regards to the development of skills in
the medical and surgical areas related to Reproduction. Moreover, the program content will contribute to the student's
knowledge, allowing the deepening of specific topics, framed in an interdisciplinary perspective.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A frequência desta UC pressupõe que o estudante prepare com antecedência os temas a desenvolver e que a
aprendizagem se inicie com algum trabalho individual. Para isso deverá consultar calendarização na plataforma
SIDE/Moodle e os ficheiros de apoio que serão disponibilizados com uma semana de antecedência em relação à
calendarização.
As aulas teóricas englobam a totalidade dos estudantes inscritos à disciplina e decorrem num anfiteatro de aulas, e
são do tipo expositivo centrado no docente, apoiadas por apresentações multimédia. Este método permite ao docente
agregar na sua exposição conhecimentos próprios que lhe advêm da sua prática profissional ou da sua vertente de
investigador.
As aulas práticas são leccionadas no laboratório, na vacaria e/ou ovil, noHV-UTAD e em sala de aula. 75% das aulas
obrigam a manipulação de animais.
Avaliação :
1- Avaliação das relações interpessoais - 10%
2 - Avaliação parcelar - 40%
3 - Avaliação integrativa - 50%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students enrolled in this Course must be aware of the need to prepare in advance the topics to be taught Thus,
students should refer to the schedule at SIDE/Moodle platforms and to specific file(s) supporting each activity, which
are make available one week in advance.
Students enrolled in the course must attend theoretical and practical classes. The former will occur in a classroom,
according to the traditional method teaching centered in oral exhibition, supported by multimedia.
Practical classes are developed in small groups of 7 to 8 students. Classes occur in the laboratory, in the dairy and/or
sheep farms, at the University Veterinary Hospital, and occasionally, in the classroom.
Continuous assessment:
1- Evaluation of interpersonal relationships (punctuality and attendance, interest, interaction within and outside the
group; communication, including communication and presentation of results) – 10%
2 – Pactical assessment - 40%
3 – Final assessment (theoretical)- 50%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A coerência da metodologia de ensino utilizada é conseguida através do esforço de um ensino teórico-prático, tanto
quanto possível, integrado e complementar os temas abordados nas diversas aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence of teaching methodology is achieved through the efforts of education as much as possible, integrated
and complementary to the topics discussed in all the lectures.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pathways to pregnancy and parturition. 2 nd edition. SENGER, P.L.
Veterinary Diagnostic Ultrasound. NYLAND, T.G. e MATTOON, J.S
Canine and Feline Theriogenology. JOHNSTON, S.D., ROOT KUSTRITZ, M.V. e OLSON, P.N.S.
Equine Stud Farm Medicine and Surgery. Knottenbelt, D.C., Le Blanc, M., Lopate, C. e Pascoe, R.R.

Mapa X - Semiologia Cirúrgica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Semiologia Cirúrgica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Eduardo Teixeira Pereira (T - 24h; PL - 135h; S - 5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luis Miguel Joaquim Marques Antunes (PL - 90h)
Roberto Filipe Joaquim Sargo (PL - 75h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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A Semiologia Cirúrgica ocupa-se das técnicas e métodos de diagnóstico e de exploração clínica que exigem a
aplicação de meios cirúrgicos.
Tem como objetivo, tomando como base conhecimentos relevantes ministrados em outras disciplinas:
• Adestrar os alunos nas técnicas e métodos de diagnóstico semiológicos aplicados à cirurgia;
• Preparar os alunos para as normas a cumprir para a preparação e realização de atos cirúrgicos;
• Ensinar os cuidados pré, intra e pós-operatórios a observar com esses métodos e
• Instruir os alunos com os conhecimentos básicos de cirurgia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Train the students about the semiotic techniques and diagnosis methods applied to the surgery;
Prepare the students about the norms to fulfill for the preparation and execution of surgical acts;
Teach the pré, intra and postoperative cares needed to perform with those methods and
Instruct the students about the basic knowledge in surgery.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Generalidades, Assépsia e Preparação de Material, Preparação do Material Cirúrgico da Equipe e do Animal,
Manipulação de Tecidos, Inflamação, Cicatrização e Regeneração de Tecidos, Hemorragia e Hemostasia, Processos de
Reunião de Tecidos, Traumatismos / Ferimentos, Pensos, Drenos, Queimaduras e Lesões Térmicas, Reconstrução
Cirúrgica de Feridas, Transfusão Sanguínea, Endoscopia, Microcirurgia, Técnicas Cirúrgicas Básicas em Animais de
Companhia, Técnicas Cirúrgicas Básicas em Animais de Interesse Pecuário e Equinos, Instalações Cirúrgicas e
Esterilização do Material,Material Cirúrgico, Técnicas de Sutura,
6.2.1.5. Syllabus:
Generalities, Asepsis, Preparation of the Surgical Material, the Surgical Team and the Animal, Tissue manipulation,
Inflammation, regeneration and tissue healing, Bleeding and Hemostasis, Sutures and suture techniques, Wounds,
Bandages, Drains, Burnings and thermic lesions, Surgical Reconstruction of wounds, Blood transfusion, Endoscopy,
Microsurgery, Basic Small Animal surgical Techniques, Basic Larg Animal Surgical techniques, Surgical facilities and
Surgical instruments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos estão estruturados de forma a que o aluno consiga atingir os objetivos da unidade
curricular, uma vez que se faz inicialmente uma abordagem das matérias necessárias para que o aluno conheça o
ambiente cirúrgico e os princípios básicos da cirurgia e no final colocamos mesmo os alunos a trabalhar em ambiente
cirúrgico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents are structuralized in a way that the syudent can reach the objectives of the curricular unit,
to achieve that we initially aboard the necessary subjects to the student can be familiarized with the surgical
environment and the basic principles of the surgery. At the end we place the students working in surgical environment.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos leccionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes. Exposição teórica das matérias, conforme programa, com o apoio, sempre
que necessário, de meios audiovisuais. Demonstração prática e execução pelos alunos das técnicas práticas
propostas, em conformidade com o programa anexo.
A avaliação contínua resulta da apreciação de competências através de:
A - Frequência. Uma frequência final escrita com a duração de 2 horas englobando as matérias leccionadas nas aulas
teóricas, teórico – práticas e práticas, com perguntas de escolha múltipla, perguntas de resposta rápida e de
desenvolvimento - ponderação 60%
B - Uma prova oral final onde o aluno realiza a execução e demonstração de conhecimentos da matéria leccionada nas
aulas práticas 35%;
C - Atitude. O comportamento, postura na sala de aula, participação, empenho demonstrado pelos alunos ao longo do
semestre - ponderação 5%;
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the methodologies, an attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with
the student work. Theoretical exposition of the objectives, in agreement with the program, with the support, whenever
necessary, of audiovisual means. Practical demonstration and execution by the students of the practical techniques
proposed in conformity with the enclosed program.
Assessment results of the evaluation of skills through:
A - Frequency. A final written essay lasting two hours covering the material taught in theory and practical lectures, with
multiple choice questions, quick answer questions and developmental question - 60% weighting;
B - A final oral exam whereas the student executes and demonstrates the knowledge about the subjects of the practical
classes - weighting 10%;
C - Attitude. The behavior, attitude in the classroom, participation, commitment shown by students during the semester
will be evaluated - 5% weighting.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permite ao aluno atingir os objetivos da unidade curricular, uma vez que, com elas
conseguimos que o aluno adquira competências cirúrgicas, não só em termos dos conceitos teóricos, mas também da
sua execução prática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The education methodologies allow the student to reach the objectives of the curricular unit, because with them we
assure that the student acquires surgical abilities, not only, in terms of the theoretical concepts, but also of its
practical execution.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Small Animal Surgery, Fossum, T. W.
Textos de Cirugia de los Pequeños Animales, Slatter, D. H.
Técnicas Cirúrgicas em Animais de Grande Porte, Turner, A. S.; McWraight, C. W.
Técnicas Fundamentais em Cirúrgia Veterinária, Knecht, A.; William, J.
Small animal Surgical Nursing, Tracy, D. L.

Mapa X - Semiologia Médica II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Semiologia Médica II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Aura Antunes Colaço (T - 15h; PL - 90h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Cristina Silvestre Ferreira (T - 15h; PL - 60h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir competências para interpretar os sinais e sintomas clínicos, recolhidos a partir de exame físico na perspetiva
de selecionar os exames complementares apropriados
necessários para orientar o plano de diagnóstico para um determinado órgão ou sistema. Adquirir competências
técnicas relevantes para a realização de testes laboratoriais simples; interpretar criticamente os resultados dos
exames laboratoriais, no contexto das informações recolhidas a partir da história e os sinais clínicos e decidir
diagnósticos prováveis.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be able to interpret clinical signs and syndromes, collected from physical examination in the
perspective to select the appropriate complementary tests necessary to orientate the diagnostic plan towards a given
organ or system. Acquire relevant technical skills to perform simple laboratory tests; interpret critically the results of
laboratory tests, in the context of collected information from history and clinical signs.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teóricas- Sistema urinário: exame físico; avaliação da função renal; exame de urina;síndrome uremia. Hematologia:
hematopoiese; considerações sobre eritrócitos e
eritrograma; classificação e diagnóstico das anemias; policitemia; considerações sobre leucócitos e leucograma;
interpretação da resposta leucocitária nas doenças;
avaliação dos componentes da hemostase e alterações hemostáticas mais frequentes. Alterações imunológicas e
disproteinemias. Sistema hepatobiliar. Glicose e hormonas
reguladoras. Pâncreas exócrino. Semiologia endócrina. Gases, pH do sangue e eletrólitos.
Práticas- Recolha e processamento de amostras. Hemograma completo. Avaliação do esfregaço sanguíneo. Avaliação
da medula óssea. Testes de coagulação. Avaliação laboratorial do fígado, da digestão, da absorção intestinal e do
pâncreas exócrino.Avaliação dos eletrólitos, proteínas, lípidos, ureia, creatinina e glicose. Análise de urina. Discussão
de casos clínicos com enfoque em hematologia e bioquímica Clínica.
6.2.1.5. Syllabus:
Lectures- Urinary system: physical examination; assessment of renal function; urinalysis;uremia syndrome.
Hematology: hematopoiesis; erythrocytes and erythrocyte count;
classification and diagnosis of anemia; polycythemia; leukocytes and leukocyte count;evaluation of leukocyte
response in diseases; evaluation of hemostasis and hemostatic disorders.Immune disorders and dysproteinemias.
Hepatobiliary system. Exocrine pancreas. Glucose and regulatory hormones. Evaluation of endocrine function. PH ,
blood gases and electrolytes.
Practical- Collection and processing of samples. Complete blood count. Evaluation of blood smear. Evaluation of bone
marrow. Coagulation tests. Laboratory evaluation of liver, intestinal digestion, absorption and exocrine pancreas.
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Evaluation of electrolytes, proteins, lipids,creatinine, urea and glucose. Urinalysis. Clinical cases discussion with a
focus in hematology and clinical biochemistry.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A apresentação do programa de Semiologia Médica II de forma integrada e progressiva irá permitir que os alunos
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas
nos objetivos, garantido assim a coerência com os conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos incluem
informação suficiente para que os alunos identifiquem as alterações funcionais e estruturais da doença, selecionem
os exames complementares, executem análises laboratoriais simples, avaliem os resultados e decidam diagnósticos
prováveis.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The carry out of the Medical Semiology program in an integrated and gradual way, will enable students to develop the
knowledge and skills set out in the objectives, thereby
ensuring consistency with the syllabus. The syllabus include enough information for students to identify the functional
and structural modifications of the disease, select the
exams, perform simple laboratory tests, evaluate the results and decide probable diagnoses.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas serão expostos os conceitos teóricos constantes do programa, em sessões com a duração de 110
minutos (com 10 minutos de intervalo). As aulas práticas, em sessões com a duração de 120 minutos, serão iniciadas
com uma breve exposição do conteúdo da prática. Segue-se a execução do protocolo e a discussão dos resultados.
Cada prática termina com a discussão dum caso clínico focado na matéria lecionada na aula.
A avaliação será mediante a realização de três provas escritas (2 teóricas e 1 prática) sendo a classificação final obtida
ponderando os vários elementos de avaliação (50% teórica +50% prática).O exame final é constituído por duas provas
escritas (1teórica +1prática), sendo a classificação final obtida ponderando os dois elementos de avaliação (50%
teórica +50% prática).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical concepts of the program are mainly exposed in theoretical lectures, in sessions lasting 110 minutes (with a
10 minutes break). Practical classes in sessions lasting 120 minutes are open with brief presentation of the protocol. It
follows the protocol implementation and discuss the results. Each practice ends with a discussion of a clinical case
focused on material taught in class.
Continuous assessment will be done by holding three written tests (2 theoretical and 1 practical) and the final
classification obtained by weighting the various elements of evaluation (50% theoretical + 50% practice). The final
exam consists of two written tests (1 theoretical+ 1 practice) and the final classification will be obtained by weighting
the two elements of evaluation (50% theoretical + 50% practical).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Na Semiologia Médica II a evolução das aulas decorrerá, compatibilizando as metodologias de ensino associadas às
aulas presenciais teóricas e práticas com os objetivos fundamentais da Unidade Curricular. Assim a obtenção dos
conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos será conseguida através da participação nas aulas
presenciais e do autoestudo. O amplo recurso a práticas laboratoriais constitui o meio adequado para garantir a
coerência das metodologias do ensino da hematologia e da bioquímica clínica com os objetivos propostos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In Medical Semiology II the evolution of classes will have in attention the concordance of teaching methodologies
associated to the lectures and practical classes with the main
objectives of the curricular unit. Thus, the achievement of the scientific and technical knowledge of the objectives will
be granted through participation in the classroom work
and self-study. The extensive use of laboratory practice is the appropriate means to ensure consistency of teaching of
hematology and clinical biochemistry with the proposed objectives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fundamentals of Veterinary Clinical pathology. Stockham, S .L; Scott; M.A..
Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. Thrall ,M.A
Veterinary Laboratory Medicine-Clinical Pathology. kennet .S.Latimer
Semiologia Veterinária : A Arte do Diagnóstico. Feitosa,F.L.F

Mapa X - Tecnologia dos Produtos Animais II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia dos Produtos Animais II
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…

158/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António Oliveira e Silva (T - 27h; PL - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Avelino da Silva Coutinho Patarata (T - 1,1h)
Samuel da Costa Miguéis (PL - 120h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de competências relacionadas com a transformação e controlo de qualidade de alimentos de origem animal,
para ocupações profissionais fundamentalmente de controlo de qualidade ou consultoria nesse domínio.
O discente, no final desta disciplina, deve estar em condições de:
-Adquirir conhecimentos sobre a composição, modificações operadas e qualidade das matérias-primas de origem
animal.
-Reconhecer os processos envolvidos na transformação de vários produtos de origem animal e consequências na
qualidade final.
-Metodologias laboratoriais de transformação e controlo de qualidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of skills related to processing and quality control of foods of animal origin, to professional occupations in
quality control and consultancy in this area.
The students at the end of this course, should be able to:
-Acquire knowledge about the composition, modifications and quality of raw materials of animal origin.
-Recognize the processes involved in the processing of several products of animal origin and consequences to the
final quality.
-Practical methodologies of animal products technology and quality control.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
TEÓRICA
Leite e laticínios:
Composição do leite de diferentes espécies
Operações preliminares (refrigeração, termização, bactofugação, homogeneização)
Leite tratado termicamente (pasteurizado, UHT e esterilizado)
Leites evaporados e desidratados (leite evaporado, condensado, em pó)
Leites fermentados (iogurte, outros)
Gelado de leite
Manteiga
Queijo
Carne e produtos cárneos:
Tecnologia de abate
Estrutura e composição do músculo/carne
Transformação do músculo em carne
Defeitos de qualidade da carne (PSE, DFD, encurtamento pelo frio).
Tecnologia pós-abate (est. elétrica, desossa a quente, tenderbound, suspensão, tenrificação mecânica e química)
Carne in vitro
Enchidos (curados, cozidos e escaldados)
Produtos salgados e curados
Fiambres e afiambrados
Conservas e semi-conservas (lanches, pastas de carne)
Operações preliminares, conservação e transformação
Transformação de pescado e ovoprodutos
PRÁTICA - Elaboração de vários produtos e controlo de qualidade
6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL
Milk and dairy products:
Milk Composition of different species
Preliminary operations (refrigeration, thermization, bactofugation, homogenization)
Heat treatment of milk (pasteurization, UHT and sterilization)
Evaporated and dehydrated milks (evaporated, condensed, milk powder)
Fermented milk (yogurt and others)
Ice cream
Butter
Cheese
Meat and meat products:
Slaughter technology
Structure and composition of the muscle/meat
Transformation of muscle to meat
Meat quality defects (PSE, DFD, cold shortening)
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Post mortem technology (electrical stimulation, hot-boning, , tenderbound, suspension, chemical and physical
tenderization)
Meat in vitro
Meat products. Sausages (cured, cooked and blanched)
Salted and cured products (ham, "bacon")
Cooked ham
Canned and semi-preserved foods (meat snacks and folders)
Fish processing and egg products:
PRACTICAL
Laboratory classes with development of various products of animal origin and quality control.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos fornecem a base técnica e científica e aprofundamento adequado em tópicos específicos
conducente ao desenvolvimento do trabalho de aprendizagem do estudante.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program contents provide technical and scientific bases in appropriate depth on specific topics of work viewing
the development of student learning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
-Sessões expositivas com base em material audiovisual; discussão e análise de problemas e situações.
-Sessões de aulas laboratoriais constituídas por uma parte introdutória, execução do trabalho prático e análise e
discussão de resultados.
O estudante é desafiado a participar em situações simuladas de rotinas e/ou problemas que poderá encontrar no
tecido empresarial.
Avaliação: 2 testes escritos individuais (TEI e TEII - 65% teórica, 35% prática) a realizar no meio e fim do semestre
Classificação Final = 50% TE 1 + 50% TEI 2
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is based on knowledge of the student, acquired in moments of class and participation /
discussion, the use of simulated real-life situations allows students to understand the usefulness of this knowledge
and apply it. The link between the theoretical and practical contribution to the consolidation of acquired skills and is
always encouraged to review and critique to stimulate the student and prepare him for the professional reality.
Assessment:
-Individual written test 1 -50% of the final classification
-Individual written test 2 -50% of the final classification
Complementary assessment (CA)
Final exam (normal and recurso)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino está alicerçada na aquisição de conhecimentos por parte do estudante, adquiridos em
momentos de aula – magistral e com participação/discussão; o recurso a situações reais simuladas permite ao
estudante compreender a utilidade desse conhecimento, e aplicá-lo. A articulação entre o ensino teórico e prático
contribui para a consolidação das competências adquiridas, sendo sempre estimulada a análise e critica, no sentido
de estimular o estudante e prepará-lo para a realidade profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on knowledge of the student, acquired in moments of class and participation /
discussion, the use of simulated real-life situations allows students to understand the usefulness of this knowledge
and apply it. The link between the theoretical and practical contribution to the consolidation of acquired skills and is
always encouraged to review and critique to stimulate the student and prepare him for the professional reality.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ciencia de la carne y de los productos cárneos, Price,JF, B S Schweigert
Ciencia de la leche y tecnología de los productos lácteos, Walstra,P, T J Geurts, A Noomen, A Jellema, M A van Boekel
Fish anf fishery products. Composition, nutritive properties and stability, Sirorski,Z, A Gildberg, A Ruiter
Egg Science and Technology, Stadelman,W, O Cotterill

Mapa X - Estágio IV
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio IV
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Aura Antunes Colaço (E - 4,5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Alexandra Sofia Miguéns Fidalgo Esteves (E - 9h)
Ana Cristina Silvestre Ferreira (E - 4,5h)
Isabel Cristina Ribeiro Pires (E - 9h)
Maria Manuela Vara De Campos Rodrigues (E - 9h)
Mário Manuel Dinis Ginja (E - 9h)
Patrícia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta (E - 9h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem formação exclusivamente prática, através da participação dos estudantes nas diversas
tarefas realizadas nos diferentes laboratórios. Pretende-se que os alunos se familiarizem com as atividades de rotina
realizadas nos laboratórios de Microbiologia, Parasitologia e Tecnologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is only practical training through the participation of students in the various tasks performed in different
laboratories. It is intended that students become familiar with the routine activities in Microbiology, Parasitology and
Technology laboratories.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Módulo de Microbiologia:Pesquisa e identificação de fungos, bactérias aeróbias e anaeróbias. Antibiograma.
Análises serológicas de aglutinação. Testes rápidos de diagnóstico por imunomigração
2-Módulo de Parasitologia: Coprocultura.Exame fecal. Identificação morfológica de parasitas .Pesquisa de agentes da
sarna. Pesquisa de antigénios de Giardia e Dirofilaria immitis. Pesquisa de anticorpos anti-Toxoplasma ,antiLeishmania. Pesquisa de vermes pulmonares.
3-Módulo de Tecnologia: Procedimentos e regras na preparação de material para a recolha de alimentos. Preparação
de meios de cultura necessários para a realização de análises de alimentos. Regras de biossegurança a adotar no
decurso das atividades no laboratório Preparação das amostras de alimentos, diluição e sementeira em meios de
cultura. Aplicação dos principais métodos microbiológicos de análise dos alimentos.
6.2.1.5. Syllabus:
Follow up and involvement in the routine ativities of the sectors where students perform the training:
1- Microbiology module: Search and identification of fungi, aerobic and anaerobic bacteria. Antibiogram. Serology
agglutination analysis. Rapid diagnostic tests for immunomigration.
2- Module Parasitology: Coprological culture and examination. Morphological identification of parasites. Search of
scabies agents. Search of Giardia and Dirofilaria immitis antigens. Search of anti-Toxoplasma and anti-Leishmania
antibodies. Search of lungworm.
3-Technology module: Rules and procedures for the preparation of food collecting material Preparation of culture
media required for food analysis. Biosecurity rules to adopt in the course of the activities in the lab. Preparation of
food samples, dilution and smearing in culture media. Application of the main methods of foods microbiological
analysis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O acompanhamento e a participação, quando possível, nas tarefas de rotina dos diferentes setores permite aos alunos
adquirir informação suficiente para desenvolverem competências nestas áreas clínicas, de acordo com os objetivos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Follow up and involvement, where possible, in the routine tasks of the different sectors allows students to get enough
information to develop skills in these clinical areas, according to the objectives.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada módulo de estágio tem a duração de 10 horas presencias sendo o restante tempo dedicado a autoestudo e à
elaboração dum relatório final sobre as diferentes tarefas que o aluno acompanhou durante o período de estágio
Para cada módulo o aluno tem uma ficha onde vai registando as tarefas até perfazer o número de horas presenciais
desse módulo.
A avaliação final é obtida pela média da classificação dos três relatórios.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
n each module the student spends 10 hours in training. The remaining time is devoted to self-study and preparation of
a final tasks report. For each module the student has a card to record the tasks until finish the contact hours.
The final evaluation is obtained by score average of the three reports.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Ao realizarem o estágio no ambiente de trabalho dos serviços mencionados, os alunos tomam contacto, não só com
as metodologias próprias de cada especialidade, mas também com a aplicabilidade e procura destes serviços e com
vários problemas e sua resolução no dia-a-dia.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In carrying out the CU at the above mentioned services in a work environment, students become acquainted not only
with the methodologies of each specialty, but also to the applicability and demand for these services and with various
problems and their resolution in a day-to-day basis.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Microbiology: A Laboratory Manual (2004) J. Cappuccino and N. Sherman
Diagnostic Parasitology (2012) C.M. Hendrix and E. Robinson
Diagnóstico de las helminthiasis por médio del examen coprológico D. Thienpont, F. Rochette and O.F.J. Vanparus
Martins, C. e L. Patarata, 1994. Análise Microbiológica de Alimentos - Protocolos de apoio às aulas práticas de
Tecnologia dos Produtos Animais. UTAD, (40), 83 pgs

Mapa X - Opção IV - Análises Clínicas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção IV - Análises Clínicas
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cristina Silvestre Ferreira (TP - 12h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Aura Antunes Colaço (TP - 9h)
Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga (TP - 9h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contato com a prática em análises clínicas nas vertentes da atividade analítica,controlo de qualidade, biossegurança,
administração e organização. O estudante deverá saber movimentar-se num laboratório de patologia clínica
veterinária.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To get in touch with clinical laboratory practice in the analytical activity, quality control, biosecurity and laboratory
administration ways.
Student should be able to move in a clinical pathology lab scenarium.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
*Atividade analítica: pré-analítica, analítica e pós-analítica.
- Pré-analítica: recolha, transporte, manuseamento e armazenamento da amostra.
- Analítica:manutenção e utilização dos equipamentos, reagentes, pessoal técnico e outros aspetos da actividade
laboratorial
- Pós-analítica: Intervalos de referência, envio de resultados.
*Automatização em análises clínicas
*Controlo de qualidade: Definições. Variáveis que afectam a qualidade. Erros laboratoriais (os de acaso, os
sistemáticos). Fontes de erro (administrativos, de amostra e analíticos). Controlo de materiais, de equipamentos e
analítico. Programas internos de controlo de qualidade (Mapas de controlo e limites estatísticos). Regras de Westgard.
*Organização do Laboratório de análises clínicas
* Generalidades e fundamentos de administração
* Gestão de recursos humanos e administração dos recursos materiais
Biossegurança em análises clínicas
6.2.1.5. Syllabus:
Pre, post and analytical activity: 1) Pre-Analytical: collection, shipping, handling and sample storage.2) Analytical:
Equipment utilization and maintenance, reagents, technicians, and other aspects of lab activity.3) Post-Analytical:
Reference ranges and results shipping.
Automation in clinical laboratory.
Quality control: Definition. Variables that affect quality. Lab error (hazard, systematically); Error sources
(administration, sampling and analytical). Resources, equipment and analytical control; Intern quality control programs
(Control maps and statistical limits); Westgard rules.
Clinical Laboratory organization
Generalities in and fundamentals of laboratory administration.
Administration of human and material resources.
Biosecurity in clinical laboratory
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A apresentação do programa de Análises Clínicas de forma integrada e progressiva irá permitir que os alunos
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstas
nos objetivos, garantido assim a coerência com os conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos incluem
informação suficiente para que os alunos no final do semestre tenham adquirido noções básicas no que respeita às
técnicas analíticas básicas, ao controlo de qualidade às boas práticas de biossegurança e gestão num laboratório de
patologia clínica veterinária.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The presentation of the Clinical Analysis program in an integrated and progressive manner will allow students to
develop the knowledge and skills as provided in
the objectives, thus guaranteeing consistency with the syllabus. The contents include enough information for students
in the final semester have acquired basic notions regarding the basic analytical techniques, quality control, good
biosecurity practices and management in a laboratory of veterinary clinical pathology.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas de caracter teórico/prático decorreram em cenário de sala de aula e em laboratório com sessões de 60 min
cad,a onde os conceitos constantes do programa serão leccionados, sempre com recurso a:
- Apresentações power point
- Consulta de livros
- Visitas a laboratórios externos
- Discussão de artigos científicos
- Consulta de páginas web
Avaliação: Teste final escrito com a duração de 60 min englobando as matérias leccionadas, com perguntas de V/F,
perguntas de resposta rápida e de desenvolvimento – ponderação de 50%
Trabalho de grupo com a apresentação e discussão oral de um artigo cientifico. O grupo será constituído por 2 alunos
que devem ter uma participação similar na apresentação do trabalho. A escolha dos trabalhos será feita no início do
semestre e a apresentação nas últimas aulas - ponderação de 40%
Assiduidade - ponderação de 10%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical / practical classes character will be held in a classroom and laboratory setting with sessions of 60 min,
where the constant program concepts will be taught, always using:
- Power point presentations
- Individualized tutoring
- Books
- Visits to external Labs
- scientific articles discussion
- Web pages consulting
Assessment: Final test written with the covering the subjects taught, with questions V / F, rapid response questions
and development - 50% of final classification
Group work (two students) - an oral presentation and discussion of an scientific article: the article will be selected at
the beginning of the semester and the presentation will be performed on the last classes. 40% weighting
Attendance - weighting 10%
Final note = written test x 0.50+ 0.4 (group work) + 0.10 X (attendance).
Approval is achieved when the final score is equal to or greater than 9.5 points and can not get the student less than
9.5 points written / group work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Na unidade curricular de Análises Clínicas a evolução das aulas decorrerá, compatibilizando as metodologias de
ensino associadas às aulas presenciais teóricas/práticas com os objetivos fundamentais da disciplina. Assim a
obtenção dos conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos será conseguida através da participação
nas aulas presenciais e do autoestudo. O amplo recurso a aulas teóricas, visitas a laboratórios externos e discussão
de artigos científicos constitui o meio adequado para garantir a coerência das metodologias do ensino com os
objetivos propostos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the Clinical Analyses curricular unit, the evolution of classes will run, matching the teaching methodologies
associated with theoretical/practical lessons with the fundamental objectives of the discipline. Thus the achievement
of scientific and technical skills will be achieved through participation in regular classes and self-study. The extensive
use of theoretical lessons, external laboratories visits and scientific articles discussion is the appropriate mean to
ensure the consistency of methodologies of teaching with the proposed objectives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology, 2nd Edition Steven L. Stockham, Michael A. Scott
Veterinary Hematology and Clinical Chemistry, 2nd Edition Mary Anna Thrall, Glade Weiser, Robin Allison, Terry W.
Campbell
Clinical Biochemistry of Domestic Animals 6th edition . Jerry Kaneko, John W. Harvey and Michael L. Bruss
BASIC QC PRACTICES, THIRD EDITION JAMES WESTGARD
Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology Kenneth S. Latimer

Mapa X - Opção IV - Apicultura
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção IV - Apicultura
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo António Russo Almeida (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Contextualizar técnica e economicamente a apicultura nacional e internacional
2. Conhecer a anatomia, morfologia e a fisiologia das diferentes castas do enxame.
3. Conhecer os fundamentos científicos e técnicos do maneio das colónias nos diversos contextos de produção e
utilização das abelhas para a polinização.
4. Conhecer os critérios de qualidade dos produtos apícolas e de que forma são afectados por diversos factores
ambientais.
5. Conhecer as principais doenças, pragas e predadores que afectam as colónias de abelhas
6. Capacitar técnica e cientificamente para a criação e gestão de uma exploração apícola
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1.To context technique and economically the national and international beekeeping
2. To know the anatomy, morphology and physiology of the different chaste in the swarm.
3. To know the scientific fundaments and techniques of the colonies management in the diverse contexts of production
and bees use for pollination.
4. To know the criteria of apicultural product quality and of that it forms they are modified by environmental factors.
5. To know the main illnesses, plagues and predators that affects the colonies of bees
6. To enable scientifically and technically to create and manage an apicultural exploration
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- CARACTERIZAÇÃO GERAL
2- BIOLOGIA DA ABELHA
2.1- Organização da colónia
2.2- Anatomia e Morfologia
2.3- Ciclo biológico das castas
2.4- Comportamento e comunicação
3- TÉCNICAS DE CRIAÇÃO
3.1- Instalação de um apiário
3.2- Equipamento apícola
3.3- Fixismo e mobilismo
3.4- Modelos de colmeia
3.5- Povoamento e condução das colónias
3.6- Produção de rainhas e de enxames
3.7- Alimentação artificial
4- PRODUTOS APÍCOLAS
4.1- Mel
4.2- Cera
4.3- Própolis
4.4- Geleia real
4.5- Veneno
4.6- Pólen
5- FLORA APÍCOLA
5.1- Principais espécies nacionais e sua distribuição geográfica
5.2- Matérias-primas recolhidas pelas abelhas
5.3- O pólen como marcador da origem botânica e geográfica do mel
6- SANIDADE E PATOLOGIA APÍCOLAS
6.1- Maneio preventivo
6.2- Doenças
6.3- Pragas
6.4- Predadores
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7- POLINIZAÇÃO
7.1- Tipos de polinização
7.2- Factores determinantes da eficiência de polinização
7.3- Maneio de colónias para polinização
6.2.1.5. Syllabus:
1-GENERAL CONSIDERATIONS
2-BIOLOGY OF THE HONEYBEE
2.1-The bee colony organization
2.2-External morphology and anatomy
2.3-Biological cycle of development
2.4-Behavior and communication
3-TECHNIQUES FOR BEEKEEPING
3.1-Apiary installation
3.2-Apicultural equipment
3.3-Fix and mobile beehive
3.4- Beehive models
3.5-Installation and conduction of the colonies
3.6-Methods of swarms and queens production
3.7-Artificial feeding
4-APICULTURAL PRODUCTS
4.1-Honey
4.2-Wax
4.3-Propolis
4.4-Real jelly
4.5-Poison
4.6-Pollen
5-APICULTURAL FLORA
5.1-Main national species
5.2-Raw materials collected by the bees
5.3-The pollen as marker of the honey geographic and botanical origin
6-APICULTURAL HEALTH AND PATHOLOGY
6.1-Preventive management
6.2-Diseases
6.3-Plagues
6.4-Predators
7-POLLINATION
7.1-Types of pollination
7.2-Determinative factors of the pollination efficiency
7.3-Colony management for pollination
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos desta Unidade Curricular são centrados nos conceitos básicos da biologia da Apis mellifera e no
maneio das colónias com vista à obtenção de mel e outros produtos apícolas, para que os estudantes dominem um
conjunto vasto de conhecimentos em apicultura como uma actividade economicamente rentável e respeitadora do
ambiente. Em complemento, as tarefas experimentais realizadas no campo e no apiário devem consolidar tais
conhecimentos e, ainda, dotar os estudantes de algum treino sobre técnicas e cuidados a ter em conta na actividade
referida e em trabalhos de investigação que possam vir a desenvolver no futuro.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this Curricular Unit are centered in the basic concepts of the Apis mellifera biology, and swarm
management aiming with sight to the honey attainment and other apicultural products, so that the students dominate a
vast set of knowledge in beekeeping as an income-producing and environmental-friendly economically activity.
In complement, the carried through experimental tasks in the field and the apiary must consolidate such knowledge
and, still, endow the students with some training on techniques and cares to have in account in the cited activity and
works of inquiry that can come to develop in the future.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica é exposta recorrendo a apresentações em powerpoint, a pequenos filmes e a equipamento
apícola para melhor ilustrar os temas. Intercaladas com esta tipologia, são realizadas visitas periódicas ao apiário da
UTAD. Nelas são demonstradas e realizadas as técnicas necessárias ao maneio adequado de colónias de abelhas.
Estando previsto o funcionamento de um laboratório apícola na UTAD, para prestação de serviços à comunidade, este
constituirá uma oportunidade adicional para os alunos observarem exemplos de ocorrências patológicas e das
metodologias de análise laboratorial.
Avaliação: 2 (duas) provas escritas (PE1 e PE2) envolvendo as matérias leccionadas nas horas de contacto.
A classificação final (F) será calculada de acordo com a fórmula:
F = (PE1+PE2)/2,
sendo que PE1 e PE2 devem ser maiores ou iguais a 9,0 valores e F deve ser maior ou igual a 9,5 valores
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course is organized in the form of theorical-practical classes, but some of them are predominantly theoretical
while others are more practical. The theoretical component is exposed using powerpoint presentations, short films and
the beekeeping equipment to better illustrate the topics. Interspersed with this typology, are conducted periodic visits
to the apiary UTAD. In them are demonstrated and performed the techniques necessary for proper management of bee
colonies. Being designed to work in a laboratory beekeeping UTAD to provide services to the community, this will be
an additional opportunity for students to observe examples of pathological events and methods of laboratory analysis.
Assessment: 2 written tests (PE1 and PE2), involving the subjects taught in the contact hours.
The final classification (F) will be calculated using the formula:
F = (PE1 + PE2)/2,
where PE1 and PE2 are higher or equal to 9.0 and F is higher or equal to 9.5
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Apicultura é uma UC optativa com apenas dois ECTS, por conseguinte pretende-se que o aluno adquira uma visão
estruturante sobre as várias temáticas em estudo, que sirvam de base a futuros aprofundamentos com maior cariz
científico. Assim, a aquisição dos conhecimentos técnicos pretendidos para esta UC e definidos nos objetivos é
essencialmente concretizada com a participação do aluno nas aulas e completada com a leitura da bibliografia
recomendada. Nas horas de contacto tutorial é disponibilizado ao aluno a orientação necessária a um
desenvolvimento mais pormenorizado dos temas que suscitem maior interesse para parte dos alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Beekeeping is an optional UC with only two ECTS therefore intended that the student acquire an insight on
structuring the various thematic studies to serve as a basis for further deepening more scientifically oriented. Thus,
the acquisition of technical knowledge intended for UC and this is essentially defined the goals achieved with the
participation of the student in class and completed with a bibliography of recommended reading. In the tutorial contact
hours is provided to the student with the necessary skills to develop more detailed topics of greatest interest to raising
the students.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apicultura - Conocimiento de la abeja. Manejo de la colmena Jean-Prost, P.
A practical Manual of Beekeeping - How to keep bees and develop your full potential as an apiarist Cramp, D.
Honey Bee Pests, Predators and Diseases Morse, R. A.; Flottum, K.
The world history of beekeeping and honey hunting Crane, E.,
A abelha - Morfologia externa e comportamento Carvalho, J. P.; Branco, M. R.

Mapa X - Opção IV - Métodos de Controlo Fisico-Químico em Alimentos de Origem Animal (NA desde 2009/2010)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção IV - Métodos de Controlo Fisico-Químico em Alimentos de Origem Animal (NA desde 2009/2010)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António de Oliveira e Silva
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Avelino da Silva Coutinho Patarata
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolvimento da capacidade de execução, de crítica e de análise sobre técnicas de controlo laboratorial físicoquímico de alimentos de origem animal visando adequar as escolhas analíticas às necessidades efectivas do
cliente/problema e requisitos legais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Development of the capacity of execution and analysis on laboratorial physical-chemical techniques used for food
control, aiming to adjust the analytical choices to the effective necessities of the customer/issue and legal
requirements.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Procedimentos de amostragem; fundamentos estatísticos dos processos de amostragem
Técnicas laboratoriais de análise química: Técnicas convencionais (titrimétricas, gravimétricas e colorimétricas);
Cromatografia;
Electroforese, outras.
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Técnicas laboratoriais de análise física: Determinação instrumental de cor; Reologia.
Métodos “on line” de avaliação da qualidade.
6.2.1.5. Syllabus:
General aspects: safety in the laboratory, storage of reagents, laboratory material.
Definitions, methods validation (repeatability. reproducibility. accuracy, precision, detection and quantification limit,
sensibility, selectivity)
Procedures of sampling; statistical fundaments of the sampling processes.
Laboratorial techniques of chemical analysis: conventional techniques (titrimetrical, gravimetrical and colorimetric);
chromatography; electrophoresis, others.
Laboratorial techniques of physical analysis: instrumental determination of colour; rheology.
“on line” methods of quality evaluation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos fornecem a base técnica e científica e aprofundamento adequado em tópicos específicos
conducente ao desenvolvimento do trabalho de aprendizagem do estudante. A abordagem teórico-prática permitirá
aos alunos aprofundar conhecimentos sobre a variada metodologia de controlo de qualidade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program contents provide technical and scientific bases in appropriate depth on specific topics of work viewing
the development of student learning. The theoretical and practical approach will allow students to deepen knowledge
about quality control methodology.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição do conteúdo programático com a utilização de projeção multimédia. Realização de trabalhos laboratoriais
de análise de alimentos com análise critica dos resultados. Uma prova de avaliação escrita individual (50%); Um
trabalho de grupo, de acordo com os critérios e prazos estabelecidos no início do semestre (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure of the syllabus with the use of multimedia projection. Carrying out laboratory work of food analysis with
critical analysis of the results.
Individual evaluation test (50%); A group work, in accordance with the criteria and dead-lines established at the
beginning of the semester (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino está alicerçada na aquisição de conhecimentos por parte do estudante, adquiridos em
momentos de aula – magistral e com participação/discussão; o recurso a situações reais simuladas permite ao
estudante compreender a utilidade desse conhecimento, e aplicá-lo. A articulação entre o ensino teórico e prático
contribui para a consolidação das competências adquiridas, sendo sempre estimulada a análise e crítica, no sentido
de estimular o estudante e prepará-lo para a realidade profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on knowledge of the student, acquired in moments of class and participation /
discussion, the use of simulated real-life situations allows students to understand the usefulness of this knowledge
and apply it. The link between the theoretical and practical contribution to the consolidation of acquired skills and is
always encouraged to review and critique to stimulate the student and prepare him for the professional reality.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Suzanne, S. (2010). Food Analysis Laboratory Manual, 2nd edition, Food Science Texts Series, Springer.
Bourne, M. (2002). Food Texture and Viscosity Concept and Measurement. Elsevier Science & Technology Books, 2nd
Edition.
Normas legais

Mapa X - Opção IV - Patologia de Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção IV - Patologia de Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (TP - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
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Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma (TP - 10h)
Fernanda Aurora Gomes de Seixas Travassos (TP - 10h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos conhecimentos básicos que lhes permitam reconhecer as doenças que afetam as espécies de
animais de laboratório, exóticas e selvagens. Alertar os alunos para o papel desempenhado pelos veterinários nas
redes de vigilância epidemiológica e controle de zoonoses.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with basic skills that will enable them to recognize the diseases that affect the exotic, wild and
laboratory animal species. To alert the students to the role displayed by veterinarians in the epidemiological
surveillance networks and zoonosis control.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Anatomia Patológica e vigilância epidemiológica. Lesões e diagnóstico das doenças mais frequentes na prática clínica
de animais exóticos, selvagens e de laboratório: doenças oportunistas e zoonoses, doenças emergentes, doenças
associadas a maneio deficiente, doenças endócrinas, geriátricas e lesões iatrogénicas. Técnicas de citologia,
necropsia, descrição de lesões macroscópicas e microscópicas e sua interpretação. Técnicas de amostragem para
exame hematológico, citológico, microbiológico, histopatológico e parasitológico. Seminário.
6.2.1.5. Syllabus:
Special pathology and epidemiological surveillance. Lesions and diagnose of the diseases commonly found in the
clinical practice of exotic, wild and laboratory animals: opportunistic diseases and zoonosis, emergent diseases,
diseases associated with poor management, endocrine abnormalities, geriatric diseases and iatrogenic lesions.
Cytology, necropsy, description of macroscopic and microscopic lesions and their interpretation. Sampling techniques
for haematological, cytological, microbiological, histopathological and parasitological examination.
Seminars
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No final desta unidade curricular pretende-se que os alunos sejam capazes de identificar as lesões das doenças mais
frequentes na prática clínica de animais exóticos, selvagens e de laboratório. Pretende-se ainda que os alunos
adquiram competências técnicas que lhes permitam realizar o exame de necrópsia nas diversas espécies, bem como
recolher amostras para testes complementares de diagnóstico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
At the end of this course is intended that the students will be able to identify the lesions of the most common diseases
observed in the clinical practice of exotic, wild and laboratory animals. It is also intended that students acquire
technical skills that will allow them to perform the necropsy in several species, and collect samples for further
diagnostic tests.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino teórico-prático. O ensino basear-se-á na exposição oral, multimédia e ensino online, promovendo-se o diálogo
e a discussão, dinamizando assim a acção pedagógica.
A componente prática permitirá a aplicação de alguns dos conceitos teóricos, proporcionando ao aluno as
ferramentas necessárias para a realização de técnicas de amostragem para diversos exames complentares de
diagnóstico e exame de necropsia Aos alunos serão ainda disponibilizados os ficheiros (pdf) das aulas leccionadas e
protocolos desenvolvidos nas aulas práticas. A classificação final é obtida através da aplicação a seginte fórmula:
calssificação final = 0,6 x teste escrito + 0,4 resultante da avaliação de um trabalho escrito e exposto oralmente e cujo
tema é sorteado a partir de uma lista fornecida no inicio do semestre.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical teaching. The teaching will be based on oral presentations, multimedia material and online
resources, promoting dialogue and discussion, as well streamlining the pedagogical action.
The practical component will allow the application of some of the theoretical concepts by providing the student with
the tools necessary to to carry out the necropsy and sampling techniques for further diagnostic tests. Students will be
provided with the pdf files of the protocols developed and taught in practical classes.The final score of the evaluation
results of the following calculation: Final score = 0.6 x written test + 0.40 from the evaluation of a work with written and
oral presentation whose theme is drawn from a list provided at the beginning of the semester.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No final desta unidade curricular pretende-se que os alunos sejam capazes de identificar as lesões das doenças mais
frequentes na prática clínica de animais exóticos, selvagens e de laboratório. Pretende-se ainda que os alunos
adquiram competências técnicas que lhes permitam realizar o exame de necrópsia nas diversas espécies, bem como
recolher amostras para testes complementares de diagnóstico.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the end of this course is intended that the students will be able to identify the lesions of the most common diseases
observed in the clinical practice of exotic, wild and laboratory animals. It is also intended that students acquire
technical skills that will allow them to perform the necropsy in several species, and collect samples for further
diagnostic tests.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Zoo and wild animal medicine, 6th ed . Murray E. Fowler, ed. St. Louis, MO: Saunders Elsevier, 2008.
Pathology of laboratory rodents & rabbits, 3rd ed. Dean H. Percy. Ames, IA: Blackwell, 2007.
Reptile Medicine and Surgery, Douglas Mader, W B Saunders, 2nd ed, 2005.
Avian Medicine and Surgery, Robert B. Altman, Susan L. Clubb, Gerry M. Dorrestein, Katherine Quesenberry ,
Saunders, 1997.
Avian Respiratory System – Morphologic and Functional Aspects, Pinto, M. L.; Coelho, A. C.; Seixas, F.; Gonçalves, C.;
Bairos, V. A. Série Didáctica nº 391, UTAD, Vila Real, 2010.

Mapa X - Opção IV - Patologia Experimental
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção IV - Patologia Experimental
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma (TP - 15h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (TP - 15h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer aos alunos a ciência da patologia experimental, nomeadamente diversos modelos experimentais in
invo e in vitro e delineamento de projetos de investigação na área. No final do semestre, os alunos deverão saber o
que é a patologia experimental, sendo capazes de desenvolver um projeto de investigação, considerando os aspetos
mais relevantes na sua construção, desde a definição de um tema, definição de objetivos, escolha do modelo
animal/alternativo, construção de equipas, delineamento de um plano de trabalhos, etc.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Increase the knowledge in experimental pathology, namely by contacting to several experimental models (in vivo and
in vitro), and in the construction of investigation projects in this area. At the end of the semester, students should
know the definition of experimental pathology, being able to develop an investigation project, considering the most
revelant aspects in its construction: clear definition of the subject and objectives, choice of alternative or animal
model, study planification, etc.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao estudo da patologia experimental.
Delineamento de um projeto de investigação na área da patologia experimental.
Modelos animais aplicados ao estudo da Inflamação.
Modelos animais de Biocompatibilidade.
Modelos animais aplicados ao estudo de Toxicidade e processos degenerativos.
Modelos animais aplicados ao estudo do desenvolvimento.
Modelos animais aplicados ao estudo da Hipertensão.
Modelos animais aplicados ao estudo da Infecção.
Modelos animais em Oncologia Experimental.
Modelos alternativos: culturas celulares animais.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to experimental pathology studies.
Planning an investigation project in the subject of experimental pathology.
Animal models applied to inflammation study.
Animal models applied to biocompatibility studies.
Animal models applied to toxicity and degenerative process studies.
Animal models applied to developmental studies.
Animal models applied to Hipertension study.
Animal models applied to the study of Infection.
Animal models in Experimental Oncology.
Alternative models: animal cell cultures.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular de Opção abrangem os principais temas relacionados com a
patologia experimental, permitindo ao aluno aprofundar esta temática, adquirindo conhecimentos em várias vertentes
relacionadas, introduzindo-o no delineamento de projetos de investigação com modelos experimentais, através de
atividades de pesquisa autónoma. A formação compreenderá a apresentação das bases teóricas e de exemplos
práticos, solicitando-se aos alunos, quer o estudo dos conceitos e dos modelos teóricos, quer a criação de um projeto
de investigação na área experimental.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this optional curricular unit include the fundamental areas related with experimental pathology,
allowing the student to increase its knowledge in this specific area, leading to its introduction in the development of
investigation projects with experimental models, through autonomous research activities. The formation will include
theoretical and pratical example presentations, that students must study, as well as creating an experimental
investigational project.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC é de teor teórico-prático, 2h/semana. Antes da cada aula os alunos têm acesso, ao material auxiliar da
exposição oral da mesma – apresentação multimédia, diapositivos. As aulas são maioritariamente expositivas, com
participação voluntária dos alunos. No final da aula é publicado um sumário da matéria abordada. Ao longo do
semestre os alunos desenvolvem um projeto de investigação em patologia experimental, sendo este apresentado
numa das aulas finais.
Avaliação:
Consiste na realização de um teste escrito (A), com nota mínima de 9 valores, de um projeto de investigação a realizar
em grupo para apresentação e discussão oral (B) . Considera-se também para efeitos de avaliação a participação e
interesse ao longo do semestre (C)
A classificação final (D) :
D = 50%A + 40%B + 10%C; sendo A e B, a classificação do teste e do trabalho, respetivamente e D, a participação.
Aprovação à UC- classificação final for maior ou igual a 9,5 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course is theoretical and practical . Before each class, the students have access to the pdf of the class Multimedia and presentation slides. Classes are mainly expository, and with participation of students. At the end of the
lesson is published a summary of the material covered. During the semester, students develop a research project in
experimental pathology, which is presented in the final classes.
The final classification (D):
D = 50% A + 40% B + 10% C; where A and B, the classification of the test and work, respectively and D participation.
Approval to the UC - D greater than or equal to 9.5
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No início do ano, o programa, cronograma e bibliografia estão disponíveis, para que os alunos possam preparar
antecipadamente os conteúdos e durante a aula podem participar activamente na apresentação e debate de casos de
estudo e esclarecer as suas dúvidas sobre os temas em análise. Esta metodologia permite aos alunos uma melhor
integração dos conhecimentos de modo a poderem ser capazes de desenvolver e apresentar um projeto de
investigação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
From the beginning of the year, the program, schedule and bibliography are available to students, so they can prepare
in advance contents e during class can actively participate in the presentation and discussion of study cases and ask
doubts about the subjects in analysis. This methodology allows students to better integrate knowledge so as to be
able to develop and present a research project.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Handbook of Laboratory Animal Science Jann Hau AND Gerald L. Van Hoosier, Jr
Handling & Minor Procedures of Laboratory Animals: Mice, Rat na Rabbits (2010) - Série Didáctica. Ciências Aplicadas;
413 Costa A, Antunes L

Mapa X - Anatomia Patológica II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Anatomia Patológica II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Cristina Ribeiro Pires (T - 30h; PL - 105h; S - 10,1h)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Anabela Gouveia Antunes Alves (PL - 105h)
Justina Maria Prada Oliveira (PL- 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição por parte dos alunos do conhecimento e compreensão das principais entidades patológicas, abordadas por
aparelhos e por espécies animais: evidenciando as particularidades próprias das principais espécies domésticas,
estudo das
causas (etiologia), mecanismos de acção e de desenvolvimento (patogenia), estudo das modificações tecidulares e
orgânicas induzidas à escala estrutural, ultra-estrutural (estudo morfológico) e molecular, com referência às
consequências
funcionais (significado clínico) e modalidades de evolução das principais entidades patológicas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course has the overall objective of the acquisition by students of knowledge and understanding of the main
pathological entities, addressed by devices and animal species, showing the special features of the major domestic
species, study of the causes (etiology), mechanism of action and development (pathogenesis), studying the changes
induced tissue and organic structural scale, ultra-structural (morphological) and molecular, with reference to functional
consequences (clinical significance) and modes of evolution of the main pathological entities.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
TEÓRICA
Sistema cardiovascular
Sistema hematolinfopoiético
Aparelho urinário
Sistema locomotor
Pele e anexos
Aparelho reprodutor
Sistema nervoso central
Sistema endócrino
Olho e ouvido
PRÁTICA
Técnica e execução de necropsia
Preparações histopatológicas: aparelho urinário, sistema cardiovascular, linfático e tegumentar,
Lesões macroscópicas dos diferentes aparelhos e sistemas
6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL
Cardiovascular System
Hematopoietic System
Urinary
Locomotory system
Skin and appendages
Reproductive
Central nervous system
Endocrine system
Eye and ear
PRACTICE
Necropsy technique and execution
Histological preparations of urinary, circulatory, hematopoietic and integumentary system,
Gross lesions of different devices and systems
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa desta unidade curricular prepara os alunos para o trabalho em Anatomia Patológica, de forma a
compreender
as alterações macroscópicas e microscópicas de cada doença.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The subject of this curricular unit will provide the scientific basis needed to work on anatomic pathology , in order to
understand the dynamics of the disease and its macroscopic and microscopic lesions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
ORGANIZAÇÃO DAS AULAS TEÓRICAS:Uma aula semanal de 2 h.
ORGANIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS:Localização: sala de necropsia do edifício do Hospital Veterinário e a sala
1.34 do edifício das Ciências Agrárias. Materiais: na sala de necropsia mesas e cadáveres na sala 1.34 microscópio
triocular, ligado a monitor e 18 microscópios. Cada aluno tem ao seu dispor um microscópio e preparações
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histopatológicas respeitantes à matéria em estudo. Nas duas primeiras aulas, os alunos apenas executam necropsias
(os
dois grupos em simultâneo), nas aulas restantes, metade da turma executa necropsias enquanto a outra metade
acompanha (e participa), por observação no monitor, a observação microscópica e descrição, feita pelo docente, de
preparações histopatológicas representativas da matéria em estudo.
A avaliação envolve duas componentes: prática e teórica, cada uma destas avaliadas de forma contínua e/ou periódica
ou
em exame final: 50%prática+50%teórica, com obtenção de um mínimo de 9,5.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
ORGANIZATION OF THEORETICAL CLASSES: A weekly class for 2 h.
ORGANIZATION OF PRACTICAL:
Location: Autopsy room of the building of the Veterinary Hospital and the room 1.34 of the Agricultural Sciences
building. Materials: autopsy tables in the room and cadavers, in the room 1:34 trinocular microscope, connected to the
monitor and 18 microscopes. Each student has at its disposal a microscope and histological preparations relating to
the matter under study. In the first two classes, students perform necropsies only (the two groups simultaneously),
remaining classes, half the class performs autopsies while the other half comes (and participating), by observing the
monitor, microscopic observation and description, given by teaching, histopathologic sections representing the area
under study.
The assessment involves two components: theoretical and practical, each of these evaluated continuously and / or
periodic or final exam: 50% theoretical +50% practice, obtaining a minimum of 9.5
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A componente teórica será avaliada de forma contínua com realização de uma prova de avaliação sumativa escrita
com
obtenção da classificação mínima de 9,0 (90% da nota final teórica) desde que a média final com a prática seja igual ou
superior a 9,5.
A componente prática será avaliada de forma contínua e periódica através de:
a) Realização de 3 relatórios de necrópsia. A classificação obtida nestes relatórios terá em conta, não só a forma de
elaboração do relatório apresentado, mas também a técnica de execução da necrópsia e a sua discussão;
b) Avaliação das competências adquiridas acerca da capacidade de descrição de lesões macroscópicas e seu
diagnóstico;
c) Avaliação das competências adquiridas acerca da capacidade de observação e descrição de preparações
histopatológicas e estabelecimento de um diagnóstico.
A avaliação dos componentes b e c decorrerá no final de cada módulo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical component will be evaluated on an ongoing basis to and a summative writing assessment test to obtain
a minimum grade of 9.0 provided that the average final the circulation is less than 9.5.
The practical component will be assessed continuously and periodically through:
a) Performance of three autopsy reports. The ranking of these reports will take into account not only the shape of
drafting the report, but the technical execution of the autopsy and its discussion;
b) Assessment of the skills acquired on the powers of description of macroscopic lesions and their diagnosis; 2 testes
c) Assessment of the skills acquired on the ability of observation and description of histopathologic and establishing a
diagnosis, 2 testes
The evaluation of the components b and c take place at the end of each module.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pathologic Basis of Veterinary Disease, Macgavin, M.D.; Zachary, J.F.
Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals, Grant, M.M.
Apontamentos de tanatologia Veterinária - Carnívoros Domésticos, Oliveira, J.; Alves, A.; Pires, I.;Gama, A.; Pinto da
Costa, J.E.
Aspectos lesionais macroscópicos: critérios de descrição, Pires, I.; Alves, A.; Oliveira, J.; Gama, A.
http://atlas-ap.utad.pt/index.php/pt/, Isabel Pires Anabela Alves

Mapa X - Cirurgia de Animais de Companhia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cirurgia de Animais de Companhia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Ribeiro Dias (T - 17,3h; PL - 139,8h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
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Luís Miguel Viana Maltez da Costa (T - 8,64h; PL - 139,8h)
Maria Emanuel Dias Barbosa de Frada (PL - 139,8h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ensino das doenças e traumatismos/lesões do sistema musculo-esquelético do foro cirúrgico em pequenos animais
expondo os seus diagnósticos e técnicas cirúrgicas, cirurgia reconstrutiva da pele e tecido subcutâneo e as principais
doenças e afecções do olho e anexos que implicam resolução cirúrgica, assim como cuidados pré-, intra- e pósoperatórios
a observar na abordagem dessas doenças e traumatismos.
No contacto com os casos clínicos os alunos devem desenvolver as seguintes competências: (1) as regras de
funcionamento do bloco operatório, (2) dominar as técnicas básicas de indução e manutenção anestésica, (3) as
técnicas
básicas de cirurgia, como a incisão, desbridamento, hemostase e sutura de tecidos e (4) ser capazes de realizar no
final do
semestre a cirurgia de rotina (ovariohisterectomia e orquiectomia).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Theoretical and practical teaching on companion animals surgical pathologies involving muscular-skeletal diseases
and trauma, skin reconstructive and plastic surgery, surgical diseases of the eye and adnexal structures and perioperative management of traumatized patients. While following veterinary hospital clinical cases, students must
develop the following skills: (1) knowledge of operating rules in the surgical theatre, (2) master the basic techniques of
anesthetic induction and maintenance, (3) master the basic techniques of surgery (incision, debridement, haemostasis
and suture) (4) be able to accomplish the routine surgery (orchiectomy and ovariohysterectomy) at the end of the
semester.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Fundamentos da Cirurgia Ortopédica e tratamento das fracturas ósseas.
Metodologia A.S.I.F..
Doenças do esqueleto imaturo.
Tratamento específico dos vários tipos de fracturas.
Patologia cirúrgica e cirurgia das articulações.
PELE E TECIDO SUBCUTÂNEO
Suturas e incisões para relaxamento. Flaps pediculados. Enxertos de pele total e de espessura parcial ou em
estampilha.
OFTALMOLOGIA
Anexos oculares. Protrusão da 3ª pálpebra por prolapso da glândula lacrimal acessória. Eversão da cartilagem.
Alterações
congénitas e/ou adquiridas das pálpebras.
Córnea. Anomalias congénitas. Úlceras da córnea e descemetoceles. Feridas traumáticas. Queratectomia. Tarsorrafia
temporária. Flap conjuntival. Flap da terceira pálpebra. Queratoplastia.
Órbita e globo ocular. Anomalias congénitas e adquiridas. Inflamação, abcesso e tumor retrobulbar. Proptose ocular
traumática e técnica de recolocação do globo ocular. Enucleação e exenteração do globo ocular.
6.2.1.5. Syllabus:
ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY
Fundamentals of orthopedic surgery and bone fractures treatment.
A.S.I.F. Methodology.
Immature skeleton diseases.
Surgical stabilization of fractures in the dog and cat.
Joint pathology and surgery of the joints.
INTEGUMENTARY SYSTEM
Principles of plastic and reconstructive surgery. Suture patterns. Relaxing incisions. Pedicle flaps. Full thickness skin
grafts. Split thickness skin grafts.
OPHTHALMIC SURGERY
Surgery of the eyelids. Entropion. Ectropion. Protrusion of the third eyelid gland. Eversion of the third eyelid cartilage.
Other congenital and/or acquired changes of the eyelids.
Cornea surgery and corneal disease. Congenital anomalies. Corneal ulcers and descemetoceles. Traumatic corneal
wounds. Keratectomy. Temporary tarsorrhaphy. Conjunctival flap. Third eyelid flap. Keratoplasty.
Orbit diseases. Congenital and acquired anomalies. Inflammation, tumor and retrobulbar abscess. Traumatic
proptosis. Enucleation and exenteration.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A UC de Cirurgia dos Animais de Companhia I inclui os conteúdos programáticos que constituem a base científica
adequada à aprendizagem dos conhecimentos teóricos e ao desenvolvimento de aptidões e competências práticas em
Ciências Veterinárias no ramo Clínica, muito especialmente dos Animais de Companhia. Esta UC pretende que os
alunos reconheçam as principais doenças e situações clínicas que implicam tratamento cirúrgico, assim como as
várias técnicas cirúrgicas mais frequentemente utilizadas nos Animais de companhia (cão e gato).
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Small Animal Surgery I Curricular Unit includes the programmatic contents of scientific basement adjusted to
learn the theoretical knowledge and the development of the practical capacity and competences in the domain of Small
Animal Surgery. This Curricular Unit pretends that the students should know to diagnose the diseases, lesions and
other clinical situations which involve surgical treatment, prioritize actions and how to treat it with resource to the
principal surgical techniques performed in Small Animals (dog and cat).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC de CAC I será leccionada através de aulas de tipologia teórica e prática.
A subdivisão das turmas práticas em 2 turnos de forma permite que metade dos alunos assista aos procedimentos
cirúrgicos programados em animais de companhia e a outra metade se familiariza com o instrumental de cirurgia
ortopédica, realizará acessos cirúrgicos em cadáveres ou assistirá a vídeos sobre redução e fixação de vários tipos de
fractura ósseas. As aulas práticas deverão decorrer todas as manhãs da semana, excepto à Terça-Feira, no Bloco
Operatório e na Sala de Cirurgia Experimental do HVUTAD.
As horas de contacto com o docente terão um cariz teórico (30 h), prático (30 h) e tutorial (6 h). Será estimulado o
estudo
independente (51 h), estando previstas 4,5 horas para avaliação através de provas teóricas escrita e avaliação da
componente prática.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Companion animals surgery I (CAC I) Curricular Unit (UC) will by lessoned through theoretical and practical lessons.
The subdivision of practical classes in 2 shifts allows half of the students to assist real surgical procedures on animals
and the other half becomes familiar with the instrumentation of orthopedic surgery and surgical approaches performed
in cadavers, or in alternative, to contemplate videos about reduction and fixation of various types of bone fractures.
The practical classes take place on every morning of the week, except on Tuesday, in operating theatre and in the
experimental surgery room of HVUTAD. Presential teaching will have a theoretical nature (30 hours), practical (30
hours) and tutorial (6 hours). Independent study will be encouraged (51 hours). Evaluation of the practical and
theoretical components (4.5 hours)will comprehend both writing and oral exams.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular (UC) de Cirurgia de Animais de Companhia I (CAC I) destina-se a apurar os
conhecimentos adquiridos pelos alunos, o seu espírito crítico e a sua capacidade de diagnosticar e resolver
problemas do
foro cirúrgico. Contempla dois modos distintos de avaliação: avaliação contínua seguida de complementar e avaliação
por
exame.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The unit (UC) Company I of Animal Surgery (CAC I) is intended to establish theknowledge acquired by students, their
critical thinking and their ability to diagnose and resolve surgical problems
Comprises two distinct modes of evaluation: then continuous assessment and evaluation by complementary
examination.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Small animal surgery, Fossum TW
Texbook of small animal surgery, Slatter DH

Mapa X - Doenças Infecciosas I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Doenças Infecciosas I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cláudia Correia Coelho (T - 22,5h; PL - 90h; S - 3h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria (T - 7,5h; PL -. 30h; S - 3h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os conceitos básicos e a metodologia utilizada no estudo das doenças infeciosas.
Entender a epidemiologia das doenças infeciosas. Saber recolher, armazenar, tratar, apresentar e interpretar os dados
epidemiológicos obtidos.
Saber aplicar as medidas utilizadas no controlo e erradicação das doenças infeciosas.
Compreender a patogenia das doenças infeciosas mais importantes dos animais domésticos, exóticos e selvagens.
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Aprender corretamente a técnica de colheita e envio ao laboratório das amostras de um animal ou de um cadáver.
Conhecer e executar as técnicas mais utilizadas no diagnóstico laboratorial das doenças infeciosas.
Ter conhecimento das zoonoses e compreender as medidas a adotar para a sua prevenção no homem e nos animais.
Saber obter informação especializada, recorrendo às diferentes fontes disponíveis, acerca dos avanços científicos no
âmbito das doenças infeciosas e adquirir capacidade crítica objetiva.
Praticar casos clínicos de doenças infeciosas de animais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Know the basic concepts and methodology of the study of infectious diseases.
Understanding the epidemiology of infectious diseases. Knowing the collection, storage, processing, and interpreting
the epidemiological data obtained.
To apply the measures for control and eradication of infectious diseases.
Understanding the pathogenesis of the most important infectious diseases of domestic animals, exotic and wild.
Learning correctly the technique for collecting and sending to a laboratory sample from an animal or a body.
Know and perform the most widely used techniques in the laboratory diagnosis of infectious diseases.
Have knowledge of zoonoses and understand the measures taken for its prevention in humans and animals.
Learn more specialized information, using the different sources available, about the scientific advances in the field of
infectious diseases and acquire critical skills objective
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Prevenção e controlo das doenças infeciosas. Defesa dos efetivos contra a infeção. Controlo e erradicação das
doenças
infeciosas. Estratégias de defesa sanitária.
Medidas preventivas nas explorações intensivas e extensivas.
Estudo das principais doenças infeciosas dos animais, provocadas por bactérias, por fungos e por priões abordadas
segundo: sinonímia, resumo histórico, etiologia, epidemiologia, patogenia, sintomatologia (sinais clínicos), quadro
lesional, diagnóstico, terapêutica, profilaxia e controlo.
Atividades de formação e aplicação prática
Programas profiláticos: Vacinas e vacinação
Colheita e processamento de amostras de sangue
Amostras de material patológico em processos infecciosos: colheita, preparação, conservação e envio ao laboratório.
Aplicação de diversa metodologia no diagnóstico dos processos mórbidos de origem infeciosa:
Provas bacteriológicas e micológicas
Provas complementares
Seminários
6.2.1.5. Syllabus:
Prevention and control of infectious diseases. Protection of staff against infection. Control and eradication of
infectious diseases. Strategies for protecting their health.
Preventive measures in the intensive and extensive farms.
Study of major infectious diseases in animals caused by bacteria, fungi and priõesabordadas second: synonymy,
historical overview, etiology, epidemiology, pathogenesis, symptomatology (clinical signs), Table lesion, diagnosis,
treatment, prevention and control.
Training activities and practical application
Prophylactic programs: Vaccines and vaccination
Collection and processing of blood samples
Samples of pathological material in infectious processes: collection, preparation, storage and shipment to the
laboratory
Application of different methods in the diagnosis of an infectious disease processes:
Evidence of hypersensitivity
Mycological and bacteriological tests
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos permitem a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos por parte dos alunos de
modo a que consigam compreender e aplicar os conhecimentos e adquirir competências para executarem a
componente epidemiológica e clínica em doenças infeciosas.
Todos os conteúdos programáticos levam ao cumprimento dos objectivos da área disciplinar. As competências dos
alunos são reforçadas com a realização de exercícios práticos nas aulas práticas, através da manipulação dos
animais, colheita de amostras e interpretação de exames complementares, execução de árvores de decisão de
diagnósticos diferenciais.
O desenvolvimento de conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas apresentando-se
ainda discussão de estudos de caso, permitindo a aplicação do conhecimento adquirido, bem como a consolidação
das competências aprendidas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus allows the acquisition of theoretical and practical knowledge by the students so they can understand and
apply knowledge and acquire skills to perform epidemiological and clinical component at Infectious Diseases.
All syllabus leading to the achievement of the objectives of the subject area. Students' skills are reinforced with
practical exercises during the classes, through the manipulation of animals, sampling and interpretation of laboratory
tests, implementation of decision trees for differential diagnosis.
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The development of knowledge in these areas is provided by theoretical expositions and presenting discussion of case
studies, allowing the application of acquired knowledge, as well as consolidation of skills learned.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas decorrem como sendo aulas magistrais são apresentadas preferencialmente no sistema
PowerPoint® e,
raramente a acetatos e visam as aprendizagens do saber. Decorrem durante um dia da semana com a duração
aproximada
de 2 horas, durante o primeiro semestre do ano lectivo.
Nas aulas práticas.com duração de 2 horas executam-se metodologias laboratoriais e de contacto com animais para o
diagnóstico de doenças infecciosas.
A avaliação da aprendizagem tem em conta os seguintes parâmetros:
1 – Frequência (F) (18/20 valores) sobre a componente teórica e prática. Serão efetuadas 2 frequências, com nota
mínima individual de 9,5 valores.
2 – Apresentação oral de um trabalho (AP) de revisão bibliográfica sobre um artigo clínico atual de Doenças Infeciosas
(2/20 valores). É de execução e discussão obrigatória exceto para a época de recurso. Os alunos são avaliados em
termos de conhecimentos, atitudes e competências.
3- Os alunos com média final de 9,5 são considerados aprovados.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In theoretical oral presentation is performed using multimédia. In laboratory practice, students learn to understand the
diagnosis by performing the lab techniques.
In clinical practice learn how to conduct a consultation in order to obtain a clinical diagnosis of infectious diseases in
small animals or in farm animal a real or simulated case will be presented by the teacher with contact with a live animal
model. Students discuss and interpret medical tests and exams and will collect samples for laboratory analysis
whenever possible.
Learning evaluation takes into account the following parameters:
1 - Frequency (F) (18/20 score) on the theoretical and practical. Two frequencies will be made, with minimum score of
9.5.
2 - Oral presentation (OP) of a paper review on a current clinical infectious diseases (2/20 score).
3. Students with a final average of 9.5 are considered approved.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição das matérias teóricas é feita de forma dinâmica. É encorajada a participação por parte dos alunos de
forma a aumentar a compreensão das questões relacionadas com a temática das doenças infeciosas. Assim, é
possível reforçar os conhecimentos transmitidos nas aulas teóricas. A participação ativa dos alunos no seu processo
de aprendizagem é promovida através do recurso a métodos como discussão.
As aulas práticas irão permitir complementar os conteúdos programáticos leccionados nas aulas teóricas e avaliar a
sua compreensão. Na componente prática clínica trabalha-se o “saber fazer” aumentando as capacidades e
habilidades práticas dos alunos.
A discussão dos artigos em grupos permite também verificar se os alunos compreenderam os aspectos importantes
relacionados com as doenças infeciosas e permite aos docentes perceberem se os conceitos estão a ser apreendidos
de forma correcta.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Exposure of theoretical subjects is done dynamically. Participation is encouraged by the students in order to increase
the understanding of issues related to the theme of infectious diseases. Thus, it is possible to reinforce the knowledge
imparted in the lectures. The active participation of students in their learning process is promoted through the use of
methods like discussion.
Practical classes will allow complement the syllabus taught in lectures and assess their understanding.
Component in clinical practice if it works "know-how" increasing capacities and practical skills of the students.
The discussion of items into groups also allows you to check whether students understood the important aspects
related to infectious diseases and allows teachers to realize the concepts are being seized correctly.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The Merck Veterinary Manual, Susan E. Aiello, DVM, ELS, Editor-in-Chief
Dogs, Zoonoses, and Public Health, Calum N. L. Macpherson, Francois-X. Meslin, Alexander I. Wandeler
Veterinary Medicine, Radostits, O.M.; Blood, D.C. & Gay, C.C.

Mapa X - Doenças Parasitárias I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Doenças Parasitárias I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Miguel Martins Lucas Cardoso (T - 22,5h; PL - 60h; S - 7,95h)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Patrícia Antunes Lopes (PL - 30h)
Hélder Pereira dos Santos (PL - 30h)
Maria Manuela Vara de Campos Rodrigues (T - 7,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver competências sobre diversas parasitoses dos animais de companhia (cães e gatos) e desporto (equinos),
que
permitam o seu diagnósio correcto, a terapêutica eficaz e a adopção de medidas conducentes à sua profilaxia e
controlo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop the knowledge on several parasitic diseases of companion animals (dogs and cats) and leisure/sport
animals (horses), that allow their diagnosis, treatment and measures leading to their prophylaxis and control.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa teórico: Introdução ao estudo das doenças parasitárias. Doenças parasitárias dos animais de companhia e
desporto: etiologia, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, lesões, diagnóstico, tratamento, profilaxia e importância
económica.
Programa prático: Diagnóstico de parasitoses: sarnas (dermatológico), dirofilariose (hematológico e histoquímico),
leishmaniose (parasitológico e serológico). Imunodiagnóstico (ELISA, IFI,
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical programme: Introduction to the study of parasitic diseases. Parasitic diseases of campanion and
leisure/sport animals: ethiology, epidemiology, pathogenesis, clinical signs, lesions, diagnosis, treatment, prophylaxis
and economical relevance.
Practical programme: Diagnosis of parasitoses: mange (dermatological), dirofilariosis (hematological and
biochemical), leishmaniosis (parasitological and serological) Immunodiagnosis (ELISA, IFAT, Western blot and direct
agglutination). Antiparasitic strategical treatments. Parasitic necropsy. Films on clinical, diagnostic, treatment and
prophylaxis aspects (echinococcosis/hydatodosis, ixodidoses, etc.).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos, apoiados na prévia aquisição de conceitos básicos nas UC de Parasitologia I e de
Parasitologia II, bem como na interdisciplinaridade com outras UC, sobretudo do foro clínico e da área das doenças
transmissíveis, têm como finalidade dar forma e conteúdo ao cumprimentos objectivos previamente apresentados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus, supported by prior acquisition of basic concepts in UC Parasitology Parasitology I and II, as well as
interdisciplinary with other UC, especially the clinical picture and the area of communicable diseases, are intended to
give form and substance to the objectives greetings previously presented.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e práticas. Seminários. Apresentação de trabalhos de grupo.
2 testes escritos (67% = programa teórico; 33% = programa prático).
1 trabalho de grupo (grupos de 2 alunos). Classificação mínima necessária: 10 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and practical classes. Seminars. Presentation of group work.
2 written tests (67% = theoretical programme; 33% = practical programme).
1 group work. Passing grade: 10/20.
Previous enrollment is required.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Aos Alunos é dada a oportunidade de contactarem, quer nas aulas teóricas quer nas práticas, com toda a matéria que
é alvo de avaliação. Contudo, é também salientado aos mesmos que o conhecimento sobre Doenças Parasitárias não
se esgota nestas horas de contacto, pelo que é incentivada a auto-aprendizagem e promovida a receptividade para a
formação ao longo da vida.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Students are given the opportunity to contact, either in lectures or in practicals, with all the knowledge that is
subject to evaluation. However, it is also pointed out to them that knowledge on Parasitic Diseases is not limited in
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these contact hours. So, they encouraged to self-learning and to training throughout life.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Parasitología veterinaria, Cordero del Campillo M, Rojo Vázquez FA (editores)
The 5-minute veterinary consult, clinical companion. Canine and feline infectious diseases and parasitology, Barr SC e
Bowman DD

Mapa X - Medicina e Cirurgia de Ruminantes
6.2.1.1. Unidade curricular:
Medicina e Cirurgia de Ruminantes
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filipe da Costa Silva (T - 15h; PL - 120h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Jacinta Escrivães Ribeiro (PL- 60h)
Joana Moreira Valente (PL - 60h)
Miguel Nuno Pinheiro Quaresma (PL - 120h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
AULAS TEÓRICAS
Permitir ao aluno integrar conhecimentos relativos a doenças mais comuns dos ruminantes, nomeadamente nas
particularidades de abordagem clínica e doenças especificas das várias espécies estudando a sua anamnese, exame
físico e exames complementares, diagnóstico, prognóstico e tratamento.
AULAS PRÁTICAS
Permitir ao aluno adquirir competências de utilizar a informação de anamnese, exame físico e exames complementares
para a elaboração correcta de um diagnóstico baseado no “Problem Oriented Approach”, recorrendo a bases de dados
específicas, assim como de estabelecer um plano terapêutico e medidas profilácticas. Permitir ao aluno adquirir
conhecimentos práticos e destreza manual na execução de procedimentos específicos da cirurgia em ruminante.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
THEORETICAL CLASSES
Allow the student to integrate knowledge about the most common diseases of ruminants, especially in the
particularities of clinical approach and specific diseases of different species by studying its clinical history, physical
examination and laboratory tests, diagnosis, prognosis and treatment.
PRACTICAL CLASSES
Allow the student to acquire skills to use history information, physical examination and laboratory tests for the proper
development of a diagnosis based on the "Problem Oriented Approach", using specific databases, as well as to
establish a treatment plan and prophylactic measures. Allow the student to acquire practical skills and manual
dexterity in the execution of specific surgery procedures in ruminant.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Doenças do Aparelho digestivo
- Doenças do Aparelho respiratório
- Cirurgias comuns em ruminantes
- Doenças metabólicas dos ruminantes
- Claudicação na vaca leiteira
- Doenças do aparelho urinário, hematolinfopoietico e cardivascular
- Doenças da pele, mucosas e olho, doenças do sistema nervoso
- Patologia dos animais jovens
6.2.1.5. Syllabus:
- Diseases of the Digestive System
- Diseases of the Respiratory System
- Common surgeries in ruminants
- Metabolic diseases of ruminants
- Lameness in dairy cow
- Diseases of the urinary tract, hemato-limphapoietic and cardivascular sistem
- Diseases of the skin, mucous membrane and eye, nervous system diseases
- Pathology of young animals
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A área de ruminantes é uma área capital dentro da Medicina Veterinária. Assim, os conteúdos programáticos desta
unidade curricular devem fornecer as bases científicas necessárias ao trabalho nos campos da fisiopatologia,
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diagnóstico, clínica e cirurgia em ruminantes, permitindo compreender a função do Médico Veterinário na abordagem
à doença e ao maneio destes animais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The medicine in ruminants is one major area of the in Veterinary Medicine. Thus, the programatic contents of this
course should provide the scientific basis needed to work in pathophysiology, diagnosis, and clinical surgery in
ruminants, allowing to understand the role of the veterinarian in the approach to the disease and management of these
animals
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino das aulas teóricas é expositivo com o apoio de meios audiovisuais. Cada aula teórica inicia-se
com o enquadramento da fisiopatologia, semiologia e patologia do tema a abordar.
As aulas praticas decorrem no Hospital veterinário, através do acompanhamento e participação dos alunos nas
atividades dos diversos casos clínicos.Tendo em consideração várias situações clínicas os alunos são encorajados a
escolher e interpretar os exames complementares, assim como discutir qual a melhor opção terapêutica. Nas aulas
práticas, os alunos executam ainda diversos procedimentos comuns na clinica de ruminantes Para a aprendizagem de
algumas técnicas cirúrgicas são usados cadáveres e peças anatómicas obtidas em matadouro.
A - Exame final teórico escrito (T) e exame oral prático (P). A nota final corresponde a (2T + P)/3
B - Avaliação contínua com 2 frequências teóricas e 1 frequência prática. A nota final = a 0,8 x (média das frequência) +
0,2 x (avaliação continua).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method of lectures is exhibition with the support of media. Each lecture begins with the framework of the
pathophysiology, symptomatology and pathology of the theme to be addressed.
The practical classes take place at the Veterinary Hospital, through monitoring and student participation in the
activities of the various clinical cases. Taking into account various clinical situations students are encouraged to
select and interpret laboratory tests, as well as discuss the best therapeutic option. In practical classes, students still
perform many common procedures in ruminant clinical e For the learning of some surgical techniques are used body
parts obtained in slaughterhouse.
A- Final Exam Theoretical (T) and oral examination practical (P). The final grade corresponds to (2T+P)/3
B - Continuous assessment with 2 theoretical examination and a practical examination. The final score = 0.8 x (average
rate) + 0.2 x (continuous assessment).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta unidade curricular procurar-se-á conjugar os conteúdos leccionados com os conhecimentos actuais de
medicina de ruminantes, da investigação em curso ou futura em ensaios clínicos na área da ruminantes e conjugar
com rotina do diagnóstico, medicina interna e cirurgia no Hospital veterinário.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course we intend will combine the contents taught to current knowledge in ruminant Medicine , ongoing
research and future clinical trials in ruminants and combine with routine diagnosis, internal medicine and surgery in
the veterinary hospital.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bovine Surgery and Lameness (Second Edition), 2005 David Weaver, Adrian Steiner and Guy St Jean
Bovine medicine, A. H. Andrews
Farm Animal Surgery, Susan Fubini, Norm Ducharme
Veterinary medicine, O. M. Radostits, Douglas Charles Blood, C. C. Gay, J. H. Arundel
Large animal internal medicine, Bradford P. Smith
Current veterinary therapy, Jimmy L. Howard, Robert A. Smith
Rebhun's Diseases of Dairy Cattle, Thomas Divers
Cattle footcare and claw trimming, E. Toussaint Raven, R. T. Haalstra,D. J. Peterse

Mapa X - Medicina Interna de Animais de Companhia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Medicina Interna de Animais de Companhia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Antunes Viegas (T - 19,5h; PL - 90h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga (PL - 90h)
Lisete Maria Tábuas Vieira (PL - 30h)
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Maria João Miranda Pires (T- 10,5h; PL - 120h)
Teresa de Jesus Cordeiro Valente Santos Sargo (PL - 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno atinja as seguintes competências gerais:
A – Disciplinares (saber): Para cada entidade nosológica referida, deve conhecer a Nosonomia, Etiopatogenia,
Nosobiótica e Semiótica, avaliar a Nosognóstica e a Patocronia, assim como a profilaxia.
B – Profissionais (saber fazer): Face a um problema clínico específico:
a. Recolhe a história pregressa;
b. Executa o exame físico;
c. Estabelece um plano de diagnóstico selecionando os exames complementares de diagnóstico;
d. Realiza uma lista de diagnósticos diferenciais;
e. Interpretando os resultados e analisando todos os dados estabelece um diagnóstico por dedução e sempre que
possível determina a etiologia;
f. Valoriza as melhores opções clínicas “Evidence-Based Medicine”;
g. Institui o tratamento médico adequado, não esquecendo a formulação e emissão de um prognóstico;
h. Sabe implantar uma adequada monitorização, um programa de profilaxia e um plano de cuidados domiciliários.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide basic knowledge and practical skills relating to the pathology of disease, diagnosis, prognosis, and medical
and surgical therapy in: Gastroenterology, Hepathology, Pancreathology, Cardiology and Pneumonology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
PROGRAMA TEÓRICO
Introdução ao estudo da MIAC
Módulo I: ESTOMATOLOGIA
1. A doença periodontal
2. O complexo gengivite-estomatite-faringite felino
Módulo II: GASTRENTEROLOGIA
1. O maneio nutricional da doença gastrointestinal
2. As doenças do esófago
3. As doenças do estômago
4. As doenças do intestino delgado
5. Doenças do intestino grosso
Módulo III: HEPATOLOGIA
1. Comunicações porto-sistémicas
2. Doença hepática inflamatória crónica
3. Lipidose hepática idiopática felina
4. Síndrome colângite/colangiohepatite felina
5. Hepatopatia por acumulação de cobre
Módulo IV: PANCREATOLOGIA
1. Pancreatite
2. Insuficiência pancreática exócrina
Módulo V: CARDIOLOGIA
1. Insuficiência cardíaca congestiva
2. Doenças valvulares adquiridas e doenças do endocárdio
3. Doenças do miocárdio
5. Doenças do pericárdio
Módulo VI: OTORRINOLARINGOLOGIA E PNEUMOLOGIA
1.Doenças das vias respiratórias
PROGRAMA PRÁTICO
Acompanhamento da Atividade Clínica Hospitalar
Formação Complementar
6.2.1.5. Syllabus:
Study of the most frequent diseases in the companion animals, by the study of the correspondent aetiology,
pathogeny, clinical signs, differential diagnosis, diagnosis, therapeutic (pharmacological and nutritional) and reevaluation.
Gastroenterology: Oral, oesophageal, gastric, small and gross intestinal and ano-rectal pathology. Hepathology:
Hepatic, and biliar diseases. Pancreathology: Acute and chronic pancreatitis, exocrine pancreatic insufficiency,
Cardiology: Heart failure, valvular and endocardial diseases, myocardial and pericardial diseases. Pneumology: nose,
laringeal, traqueal, mediastinic, pleural and lung diseases.
Practical cases management and discussions at the Veterinary Hospital.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A medicina dos animais de companhia é uma área capital dentro da Medicina Veterinária e em permanente evolução.
Assim, os conteúdos programáticos desta unidade curricular devem fornecer as bases científicas e práticas que
permitem desenvolver competências no diagnóstico, clínica e tratamento dos animais de companhia. Os alunos
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também deverão sensibilizados para importância psicossociológica destes animais, sobretudo no que se refere à
dinâmica familiar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The medicine of companion animals is a major area within Veterinary Medicine and in permanent evolution. Thus, the
syllabus of this course should provide the scientific and practices foundations that allow the development of skills in
the diagnosis, therapy and treatment of pets. Students should also made aware of the psychosociology relevance of
these animals, particularly in regard to the family dynamics.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na aula teórica a maior parte das aulas é do tipo magistral/expositivo (seguindo sempre a orientação da "Evidenced
Based
Medicine") existindo algumas onde fornecemos previamente a bibliografia e promovemos a procura do conhecimento
por
parte dos discentes que trabalham em grupo, apoiados pelos docentes.
Nas aulas práticas há 2 tipos de aulas, no primeiro atendemos animais no Hospital Veterinário e em complemento no
segundo tipo utilizamos o método "Problem based learning" para a análise de casos clínicos da nossa biblioteca de
casos
clínicos.
A aquisição de competências técnicas e científicas será avaliada de modo contínuo:
Conhecimentos teóricos: através da realização de três provas escritas (60%).
Conhecimentos práticos: com base na realização de três testes práticos (15%) e da avaliação de Histórias Clínicas
relativas aos casos clínicos observados pelos alunos nas aulas de acompanhamento da actividade hospitalar (20%).
A avaliação da assiduidade dos discentes (5%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lectures follows the direction of "Evidenced Based Medicine ") and promoting the pursuit of knowledge
by
the students and the autonomous and group work.
In practical classes there are 2 types of classes, the first with animals in the Veterinary Hospital and in the
second type we use the method of "Problem based learning" with the analysis of clinical cases (case study).
The acquisition of technical and scientific competencies it will be evaluated in a continue way by the realization,
presentation, discussion and evaluation of clinical cases saw by the students during the hospital activity (20%), and by
the realization of two practical tests (15%). The level of scientific teoretical knowledge it will be also evaluated by the
realization of three written tests (60%). A continue evaluation of the students will be made by the evaluation of their
overall attitude (5%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas segue-se sempre a orientação da "Evidenced Based Medicine" e promovemos a procura do
conhecimento autónomo dos discentes que trabalham em grupo, apoiados pelos docentes e procuramos conjugar os
conhecimentos actuais de medicina de de animais de companhia e da investigação em curso com rotina do serviço de
animais de companhia medicina no Hospital veterinário.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical lectures follows the direction of "Evidenced Based Medicine " promoting the pursuit of knowledge by
the students and the autonomous and group work. We seek to combine current knowledge of medicine of companion
animals and the current clinical research with routine and daily work of the companion animal service in the veterinary
hospital.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Textbook of Veterinary Internal Medicine, 7th ed (2009). Ettinger S.J., Feldman E.C.
Clinical Veterinary Advisor: Dogs and Cats, 2006. Etienne Cote
Hepatologia

Mapa X - Estágio V
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio V
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Dinis Ginja (E - 6,2h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Celeste Andrade Martins De Carvalho Bessa (E - 1,5h)
Artur Severo Proença Varejão (E - 1,5h)
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Carlos Alberto Antunes Viegas (E - 6,2h)
Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga (E - 6,2h)
Filipe da Costa Silva (E - 6,2h)
Isabel Cristina Ribeiro Pires (E - 1,5h)
Justina Maria Prada Oliveira (E - 1,5h)
Luís Miguel Martins Lucas Cardoso (E - 1,5h)
Luís Miguel Viana Maltez Da Costa (E - 1,5h)
Maria Isabel Ribeiro Dias (E - 6,2h)
Maria João Miranda Pires (E - 6,2h)
Mário Pedro Gonçalves Cotovio (E - 6,2h)
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria (E - 1,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Acompanhar as actividades desenvolvidas no serviço de consultas externas de Animais de Companhia do Hospital
Veterinário da UTAD.
- Acompanhamento de todas as actividades desenvolvidas no serviço de internamento do Hospital Veterinário da
UTAD.
- Complementar a formação prática em Cirurgia dos Animais de Companhia.
- Acompanhar os exames complementares de diagnóstico.
- Acompanhar serviço clinico em locais fora do Hospital Veterinário da UTAD.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Follow activities in service of small animals practice (medicine and surgery) at Veterinary teaching Hospital of UTAD.
- Follow-up hospitalised animals in the Veterinary Hospital of UTAD.
- Follow-up complementary diagnostic exams.
- Follow clinical service outside the Veterinary Hospital of UTAD.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa Prático e Teórico
Acompanhamento da consulta; anamnese, realização do exame físico, relização e interpretação dos exames
complementares efectuados (hemograma, bioquímica, radiografia, ecografia, citologia, etc). Todos estes
procedimentos serão supervisionados pelo médico interno ou médico residente de serviço.
Participação na realização das principais técnicas cirúrgicas realizadas serviço de cirurgia dos Animais de
Companhia, possibilitando que estes estejam envolvidos directamente na realização dos cuidados pré-, intra- e pósoperatórios sob acompanhamento médico interno ou médico residente de serviço.
Realização do exame físico aos animais internados, acompanhamento e interpretação dos exames complementares
efetuados, recolha de diferentes tipos de amostras (sangue, urina, fezes, etc), preparação e administração de
medicamentos. Todos estes procedimentos serão supervisionados pelo médico interno ou médico residente de
serviço.
6.2.1.5. Syllabus:
Practical and Theoretical Program
Follow-up small animal clinical service; anamnesis, physical examination, laboratory exams (blood count,
biochemistry, radiography, ultrasound, cytology, etc.). All these procedures will be supervised by an intern or a
resident physician service.
Allow students to observe and participate in the performance of major surgical techniques in clinical practice of Small
Animals, enabling these to be involved in the intra-and post-operative monitoring under supervision of an intern or
resident physician service.
Physical exam of animals admitted at hospital, monitoring and interpretation of laboratory tests performed (blood
count, biochemistry, radiography, ultrasound, cytology, etc.), collection of different types of samples (blood, urine,
feces, etc.), preparation and administration of drugs. All these procedures will be supervised by an intern or resident
physician service.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O acompanhamento do serviço clinico de pequenos animais em termos de consulta, exames complementares e
serviço cirúrgico durante as 3 semanas permite aos alunos acompanhar as atividades clínicas e desenvolver as suas
competências em termos de formação prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The accompaniment of small animal clinical services in consulting, diagnostic and surgical service during the three
weeks allow students to accompany clinical activities in the veterinary teaching hospital or outside and develop their
skills in practical training.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos no decurso da semana de serviço hospitalar e de fim de semana no hospital veterinário da UTAD ou nas 20h
no exterior escolhidas por eles, têm a possibilidade de acompanhar as diferentes valências dos serviço clinico de
pequenos animais sendo requerido comprovativos dos casos clínicos observados nas 52 horas de acompanhamento
de serviço clinico.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…

182/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

Avaliação: Exame oral acerca dos procedimentos médicos que tiveram oportunidade de acompanhar. Os alunos têm
que entregar os comprovativos da sua participação no serviço clinico de animais de companhia 15 dias antes da data
de exame ao responsável pela unidade curricular. O responsável da Unidade curricular dá conhecimento aios
restantes membros do juri. No exame oral são questionados acerca de 3 casos clinicos escolhidos pelo aluno e um
caso clinic escolhido pelo juri.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students in this course have the possibility to follow all the different valences of small animal clinical service consults, hospitalization and surgical clinical services, (during three weeks and one weekend , total of 52 h) and must
have proof of the followed clinical cases.
Evaluation: Oral examination about the medical procedures that were able to follow in the hospital clinical service.
Students must deliver the evidence of their involvement in clinical service of companion animals 15 days before the
date of examination to the responsible of curricular unity. In the oral examination the student are asked mainly about
medical procedures of 3 clinical cases chosen by the student and one clinic case chosen by the jury.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O acompanhamento dos casos clínicos no decurso da semana de serviço hospitalar e de fim de semana no hospital
veterinário da UTAD ou nas 20h no exterior com a participação todas as diferentes valências dos serviço clinico de
pequenos animais (consultas, internamento, exames de diagnostico complementares e cirurgia) permite aos alunos
adquirir as competências da prática clínica mencionadas nos objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The accompaniment of small animal clinical services in consulting, diagnostic and surgical service during the week of
hospital and weekend at the vet hospital UTAD or in 20h outside the UTAD, involving students in different valences of
clinical service small animal allows students to acquire the skills of clinical practice as mentioned in main objectives of
curricular unit.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Textbook of Veterinary Internal Medicine Expert Consult, Stephen J. Ettinger and Edward C. Feldman
Small Animal Surgery, Theresa Welch Fossum
Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, Michael D. Willard and Harold Tvedten

Mapa X - Opção V- Cultura in vitro de Células Animais (NA em 2013/2014)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção V- Cultura in vitro de Células Animais (NA em 2013/2014)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Raquel Maria Garcia dos Santos Chaves
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer aos alunos os conceitos gerais (teóricos e metodológicos) de como crescer células animais in vitro de
modo a serem capazes de aplicar a técnicas nas áreas da Biotecnologia e da Biomedicina, como sejam a Clonagem,
Bioengenharia de Tecidos, Terapia Celular, entre outras.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide to the students the basic concepts (theoretical and methodological) of how growing cells in vitro in order to be
able to apply this techniques in the areas of Biotechnology and Biomedicine, as Cloning, Tissue Bioengineering, Cell
therapy, among others.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdo Programático Teórico: O porquê crescer células em cultura? Aplicações gerais da “Cultura In Vitro de
Células Animais”. Princípios da cultura de células. Isolamento de diversos tipos de células para cultura.
Estabelecimento e manutenção de culturas primárias, e manutenção de culturas “long-term”. Estabelecimento de
linhas celulares. Subcultura e Linhas celulares. Separação de células. Caracterização. Transformação e Imortalização.
“Cell Strains”. Culturas Organotípicas. Células estaminais. Diferenciação Celular. Processos de Diferenciação,
Desdiferenciação e Transdiferenciação. Clonagem. Transferência nuclear terapêutica. Aplicações da utilização de
células estaminais.
Conteúdo Programático Prático: Elaboração de vários trabalhos práticos: manipulação de líquidos em câmaras de
fluxo laminar vertical (tipo II); contagem de células; cultura de células em suspensão; estabelecimento de uma cultura
primária a partir de tecido sólido; subcultura; criopreservação de células.
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6.2.1.5. Syllabus:
Why grow cells in culture? General applications of the “In Vitro Culture of Animal Cells". Basic principles of cell
culture. Isolation of various types of cells to culture. Establishment and maintenance of primary cultures, and
maintenance of long-term cultures. Establishment of cell lines. Subculture and cell lines. Separation of cells.
Characterization. Transformation and immortalization. Cell Strains. Organotypic cultures. Stem cells. Cell
Differentiation. Processes of Differentiation, Dedifferentiation and Transdifferentiation. Cloning. Somatic nuclear cell
transfer therapy. Applications of the use of stem cells.
Syllabus Practical: Preparation of various practical works: handling liquids in vertical laminar flow (type II), cell count,
cell culture in suspension; establishment of a primary culture from solid tissue ; subculture ; cell cryopreservation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os principais objectivos desta unidade curricular centram-se na compreensão, interpretação e aplicação dos
conceitos teóricos e metodológicos subjacentes à cultura de células animais. É fundamental a componente teórica,
contudo esta unidade curricular alia uma grande componente experimental com prática a realizar em laboratórios da
área de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos na teórica e a conferir competências na cultura in vitro de
células animais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of this curricular unit are centered on the comprehension, interpretation and application of the
theoretical concepts and methodologies necessary to perform the techniques for growing cells in culture. Is
fundamental the theoretical component, but this curricular unit associated a large laboratorial component performed in
laboratories of this area as a way to consolidate the concepts acquired in the theoretical component and to confer
competence in the in vitro culture of animal cells.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino: Aulas de exposição oral (T) e de prática laboratorial (PL). Discussão com os alunos de assuntos
relacionados com o tema (T e PL). Componente de auto-estudo acompanhado e avaliado em tutorial (OT), componente
de trabalho de grupo. Componente prática em laboratórios de Genética celular. Apresentação e discussão oral de
artigos da área de cultura in vitro de células animais (T e PL).
Métodos de Avaliação: Segundo as NP em vigor. Avaliação contínua, com base em testes escritos e trabalhos
realizados pelos alunos (e.g. relatórios) e avaliação complementar (exame), complementado pela informação da parte
prática e outras. Avaliação por testes escritos: componentes teórica (T) e da prática laboratorial (PL); relatório final e
apresentação oral (PL).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies: oral lectures (T) and of laboratorial practice (PL). Discussion of issues related with the
themes lectured (T and PL). Component of accompanied auto-study and evaluated in tutorial session (OT). And, a
component of work group, for discussion and oral presentation of papers from in vitro culture of animal cells (T and
PL).
Evaluation: Following the institution Pedagogic Rules. Continuous evaluation, based on written tests and written
works made by the students (e.g. reports), and complementary evaluation (final exam), complemented with the
practical evaluation and others. Evaluation by written tests (T and PL); final report and oral presentation (PL).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o objectivo de fornecer vários conceitos teóricos e de experiência laboratorial, o tempo é repartido pelas
tipologias T, PL e OT. Na tipologia TP e PL pretende-se expor os alunos à realidade das metodologias inerentes à
Cultura de Células Animais e à sua prática. Havendo também a necessidade de consolidar estes conhecimentos com a
discussão de temas/técnicas relacionados com as aulas práticas laboratoriais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the aim of transmitting several theoretical concepts and of laboratorial practice, the time spent on this curricular
unit is distributed by the typologies T and PL. In the typologies T and PL it is intended to expose the students to the
reality of the methodologies used in the Animal Cell Culture laboratory practice and to its practice. There is also the
need to consolidate this knowledge with a discussion of themes/techniques related with the practical classes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
R. Ian Freshney (2010) Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications, 6th edition,
Wiley-Blackwell.
Papers of the area, published in international journals (SCI).

Mapa X - Opção V - Experimentação Animal
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…

184/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção V - Experimentação Animal
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto (TP - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Miguel Joaquim Marques Antunes (TP - 10h)
Paula Alexandra Martins de Oliveira (TP - 10h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Preparar alunos e investigadores que serão responsáveis por trabalho experimental com animais. Os formandos
devem adquirir competências que se traduzam na capacidade de propor o modelo animal correcto para a investigação
que pretende efectuar. Adicionalmente, devem adquirir consciência crítica sobre metodologias seguida por outros
autores em artigos publicados.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To prepare the students and investigators that will be responsible by experimental work with animals. The students
should acquire competences that will allow them to have the capacity to propose the correct animal model for the
investigation they need to perform. Additionally, they should acquire critical conscience about methodologies followed
by others authors in articles published.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Ciência de Animais de Laboratório; Avaliação ética; Estandardização genética e controle de qualidade.
Estirpes de diferentes tipos e manutenção de colónias. Legislação Europeia e Portuguesa.
Biologia dos animais de laboratório e seus aspectos práticos; Sistemas de barreiras. Transporte de animais.
Patologia dos Animais de laboratório.
Bem-estar animal; Humane endpoints’
Desenvolvimento de modelos cirúrgicos. Telemetria. Eutanásia.
Técnicas alternativas aos animais de laboratório: Refinamento. Redução. Substituição.
O uso de peixes como modelo experimental
Maneio de animais de laboratório, farmacologia: Maneio básico. Administração de substancias. Influencia nos
resultados. Técnicas de amostragem
Preparação de um protocolo experimental e sua apresentação. Visita a um biotério
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the Laboratory Animals Science; Ethical aspects of animal experimentation. Standardisation, genetic
and quality control. Lineages of different kinds and maintenance of colonies. Legislation European and Portuguese;
Biology of the laboratory animals and practical aspects; Systems of barriers. Transport of animals; Pathology of the
Laboratory Animals; Animal Welfare; Humane endpoints'; Development of surgical models; Telemetry; Euthanasia.
Alternatives to laboratory animals. Refinement. Reduction. Replacement.
The use of fish as biological model in research
Handling of laboratory animals, pharmacology: Basic handling. Administration of substances. Influence in results.
Sampling techniques.
Experimental protocol design and its presentation. Visits to an animal facility.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No final desta unidade curricular pretende-se que os alunos sejam capazes de delinear uma experiência com a
utilização de animais de laboratório aplicando os 3 Rs e a legislação em vigor
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
At the end of this course it is intended that students will be able to delineate an experiment with the use of laboratory
animals by applying the three Rs and EU legislation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica das matérias, conforme programa anexo, com o apoio, sempre que necessário, de meios
audiovisuais, sendo a assistência às aulas teóricas facultativa. Demonstração prática e execução pelos alunos das
técnicas práticas propostas, em conformidade com o programa anexo. Acompanhamento dos trabalhos de grupo
desenvolvidos pelos alunos.
Avaliação:
Testes teóricos intercalares = 60%
Testes práticos intercalares = 40%
Testes teóricos intercalares + Testes práticos intercalares = 19 valores
Assiduidade = 1 valor
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Theoretical exposition of the objectives, in agreement with enclosed program, with the support, whenever necessary,
of audiovisual material. The aid presence to theoretical classes is optional. Practical demonstration and execution by
the students of the practical techniques proposed in the programme. Accompaniment of the works of group developed
by the students.
Evaluation:
Theoretical tests = 60%
Practical tests = 40%
Theoretical tests + Practical tests = maximum score of 19 out of 20
Number of classes that were attended = maximum score of 1 out of 20 (if the student attended all the classes)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No início do ano, o programa, cronograma e bibliografia estão disponíveis, para que os alunos possam preparar
antecipadamente os conteúdos e durante a aula podem participar activamente na apresentação e debate de casos de
estudo e esclarecer as suas dúvidas sobre os temas em análise. Esta metodologia permite aos alunos uma melhor
integração dos conhecimentos de modo a poderem ser capazes de propor um modelo animal correcto para um
putativo projecto de investigação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
From the beginning of the year, the program, schedule and bibliography are available to students, so they can prepare
in advance contents e during class can actively participate in the presentation and discussion of study cases and ask
doubts about the subjects in analysis. This methodology allows students to better integrate knowledge so as to be
able to offer an accurate animal model for a putative research project.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The COST Manual of Laboratory Animal Care and Use: Refinement, Reduction, and Research, Bryan Robert Howard,
Timo Nevalainen, and Gemma Perretta.
Handbook of Laboratory Animal Science, Jann Hau AND Gerald L. Van Hoosier, Jr
Handling & Minor Procedures of Laboratory Animals: Mice, Rat na Rabbits (2010) - Série Didáctica. Ciências Aplicadas;
413 Costa A, Antunes L
Anestesia e analgesia em animais de laboratório (2008) - Série Didáctica. Ciências Aplicadas; 350 Silva A., Antunes L.
Principles of Laboratory Animal Science, Revised Edition (2001) L. F. van Zutphen, V. Baumans, A. C. Beynen

Mapa X - Opção V - Nutrição Clínica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção V - Nutrição Clínica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luísa Guimarães Dias Lourenço (TP - 29h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Filipe da Costa Silva (TP - 1h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deve ser capaz de:
1. Calcular e avaliar a composição energética e nutritiva dos alimentos fisiológicos ou terapêuticos destinados à
nutrição canina e felina.
2. Avaliar comparativamente diferentes alimentos
3. Identificar os ingredientes e componentes funcionais de um alimento
4. Calcular as necessidades base e as principais modificações dietéticas em diferentes estados patológicos e durante
a hospitalização.
5. Recomendar maneios alimentares e dietas em situações fisiológicas e patológicas diferentes.
6. Relacionar o conhecimento adquirido na prática da nutrição clínica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student should be able to:
1. Calculate and assess energy and nutrient composition of foods or therapeutic diets for the canine and feline
nutrition.
2. Evaluate and compare different foods and therapeutic diets.
3. Identifying ingredients and functional components of a food.
4. Calculate the basic needs and major dietary changes in different disease states and during hospitalization.
5. Recommend food management and diets in different physiological and pathological situations.
6. Relate the knowledge gained in the practice of clinical nutrition
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa das Aulas Teórico-Práticas
• Tema 1 – Nutrição e alimentação de animais saudáveis
• Tema 2 – Nutrição e alimentação de animais doentes
1. Obesidade
2. Hiperlipidemia
3. Diabetes mellitus
4. Dermatoses nutricionais
5. Doenças digestivas
6. Doenças pancreáticas e hepatobiliares
7. Doenças cardiovasculares
8. Doença renal
9. Doenças do tracto urinário inferior
10. Higiene oral
11. Doente crítico
12. Doente oncológico
13. Doenças osteoarticulares
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical and Practical Program
• Topic 1 - Feeding and nutrition of healthy animals
• Topic 2 – Feeding and nutrition of ill animals
1. Obesity
2. Hyperlipidemia
3. Diabetes mellitus
4. Nutritional Dermatosis
5. Digestive diseases
6. Hepatobiliary and Pancreatic diseases
7. Cardiovascular Disease
8. Kidney Disease
9. Lower urinary tract disease
10. Pathology of Oral cavity
11. Critical patient
12. Oncological patient
13. Osteoarticular diseases
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A selecção dos temas incluídos tem como objetivo a apresentação de conhecimentos de base fundamentais para um
estudo sustentado dos temas relativos à Nutrição Clínica que são apresentados posteriormente. Os conteúdos
programáticos seleccionados permitem ao discente a aquisição de conhecimentos e competências nas áreas com que
irão lidar mais de perto durante o seu futuro profissional.
A forma como os conteúdos programáticos são apresentados ao longo do curso do semestre permite ao discente não
apenas a aquisição de conhecimentos isolados sobre nutrição e alimentação clínicas mas antes uma visão integrada e
sustentada dos seus conhecimentos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The organization and selection of the topics aims to present basic knowledge, essential for a sustained study of the
more complex topics that are presented later (clinical situations). The syllabus content allows students to acquire
basic knowledge essential to understand and deepening their knowledge and skills in areas with which they will deal
more closely during their professional future.
The presentation of the program contents throughout the semester allows students not only to acquire isolated
knowledge on feeding and nutrition but also the integration and sustainability of the knowledge.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componente teórica da unidade curricular lecionada mediante a dissertação teórica sobre os temas apresentada pelo
docente responsável. No decurso desta dissertação são discutidas e esclarecidas as dúvidas que vão surgem aos
discentes.
Componente prática da unidade curricular inclui:
a) Desafio aos alunos com a proposta de resolução de situações práticas colocadas no decorrer da aula.
b) Dissertação teórico-prática com elaboração de 3 relatórios.
Caso 1. Nutrição e alimentação de animais saudáveis/doentes
Caso 2. Nutrição e alimentação de animais doentes
Caso 3. Nutrição e alimentação de animais doentes
Avaliação inclui resultados dos relatórios ou de forma alternativa um exame final.
F = C1 x 0,3 + C2 x 0,3 + C3 x 0,3 + C4 x 0,1
F – Classificação final; C1 – Caso 1; C2 – Caso 2; C3 – Caso 3;
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C4 – Participação na aula
C1, C2, C3 e C4 forem maiores ou iguais a 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical component taught through theoretical dissertation on the issues presented by the teacher responsible.
Along this dissertation the doubts raised by the students are discussed and clarified.
The practical component includes:
a) Resolution of practical cases following the theoretical component of the class.
b) Dissertation on two Clinical nutrition themes. The dissertation has tutorial orientation.
Evaluation:
The final grade (F) will be calculated using the formula:
F = C1 x 0.3 + C2 x 0.3 + C3 x 0.3 + C4 x 0.1
Where: F – Final grade; C1 – Case 1 grade; C2 – Case 2 grade; C3 – Case 3 grade; C4 - class participation
The student is approved to the CU when, simultaneously:
1. C1, C2, C3 and C4 are greater than or equal to 9.5 values
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição teórica das matérias realizada no início de cada tema tem como objectivo dotar o aluno de conhecimentos
de base fundamentais para dar suporte ao desenrolar da componente prática e alavancar a progressão da pesquisa
individual sobre cada um dos temas. A componente prática tem como objectivo estimular a aplicação e consolidação
dos conhecimentos teóricos e desenvolver competências que permitam dar respostas a situações práticas de forma
sustentada e integrada. Os relatórios têm como objectivo, para além da obtenção de elementos de avaliação, o
desenvolvimento de conhecimentos, competências e sentido crítico de forma autónoma embora orientada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exposure of the material held at the beginning of each topic aims to provide the student with
fundamental background knowledge to support and improve the progression of individual research on each topic. The
practical component aims to stimulate the implementation and consolidation of theoretical knowledge and develop
skills that allow to give answers to practical situations in a sustained and integrated manner. The reports are intended
not only to obtain an assessment, but also the development of knowledge, skills and critical sense in an autonomous
although oriented manner.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Nutrient requirements of dogs and cats, National Research Council
Applied Veterinary Clinical Nutrition, Andrea J. Fascetti, Sean J. Delaney
Small Animal Clinical Nutrition, Hand MS, Thatcher CD, Remillard RL, Roudebush P, Novotny B
Princípios e Procedimentos para o Suporte Nutricional Clínico nos Cães e Gatos em Estado Crítico, Silva, F; Viegas, C.

Mapa X - Opção V - Semiologia de Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção V - Semiologia de Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Miranda Pires (TP - 15h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Cristina Silvestre Ferreira (TP - 11,25h)
Aura Antunes Colaço (TP - 3,75h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno seja capaz de realizar a anamnese e o exame físico a animais de laboratório, exóticos e
silvestres;
de reconhecer o estado hígido nestas espécies; de conhecer as diferentes técnicas e os cuidados na recolha de
sangue e de
urina nas diferentes espécies; de selecionar os diferentes parâmetros bioquímicos indicados para cada espécie e de
conhecer as suas particularidades e limitações; de interpretar os sinais clínicos recolhidos durante os exames físicos
e
laboratoriais; e de formular diagnósticos prováveis.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Obtaining a detailed medical history, considering all the relevant information; Conducting the physical exam in a
systematic and complete manner; Knowledge of laboratory parameters indicated for each species, and its peculiarities
and
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limitations in different species; Interpretation of clinical observations collected during the medical history, physical
examination and laboratory, and formulation of probable diagnosis
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. EXAME CLÍNICO
A. Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres
1. Identificação do animal.
2. História clínica.
3. Exame Físico
3.1 Manipulação e contenção;
3.2. Exame do estado geral;
3.3. Exame específico de alguns aparelhos ou sistemas.
Particularidades nas diferentes espécies.
Interpretação dos sinais clínicos recolhidos.
II. EXAMES LABORATORIAIS
1. Provas de diagnóstico indicadas para cada espécie.
2. Particularidades e limitações nas diferentes espécies.
3. Técnicas e cuidados na colheita de amostras nas diferentes espécies.
4. Hematologia: Eritrograma; Leucograma; Plaquetas; Esfregaço de sangue: alterações da morfologia dos eritrócitos,
dos
leucócitos e das plaquetas; inclusões celulares; fórmula leucocitária; Significado clínico das diferentes alterações.
5. Bioquímica sérica. Significado clínico das diferentes alterações.
6. Exame de Urina. Técnicas de recolha de urina. Significado clínico das diferentes alterações.
6.2.1.5. Syllabus:
Clinical examination of laboratory, exotic and wild animals: animal identification, medical history, handling and
restraint,
physical examination. Common abnormalities found on physical examination.
Laboratory tests: diagnostic tests for each species; peculiarities and limitations in different species; sampling
techniques in different species; hematology, serum biochemistry and urinalysis: parameters and clinical significance
of the different
changes observed.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A área de animais de laboratório, exóticos e selvagens é uma área nova dentro da Medicina Veterinária que apresenta
interesse crescente por parte dos estudantes. Assim, os conteúdos programáticos desta unidade curricular opcional
poderão fornecer as bases científicas necessárias na abordagem à doença e ao maneio destes animais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The area of laboratory, wild and exotic animals is a new area within the Veterinary Medicine that shows a growing
interest by students. Thus, the subject of this course will provide the optional scientific basis needed to work in the
approach to the disease and husbandry of these animals.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica das matérias, conforme programa anexo, com o apoio sempre que necessário, de meios
audiovisuais.
Demonstração prática e execução pelos alunos das técnicas práticas propostas (exame físico e recolha de sangue em
murganhos, ratos, coelhos, peixes, aves e répteis; realização de esfregaços de sangue e identificação dos diferentes
tipos
de leucócitos).
Avaliação:
A Teste: um teste final escrito com a duração de 1 hora englobando as matérias leccionadas, com perguntas de V/F,
perguntas de resposta rápida e de desenvolvimento ponderação de 50%
B Trabalho em grupo: o tema do trabalho será seleccionado no início do semestre. A classificação final é a média
das componentes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentation of subjects, as attached program, supported when necessary by videos. Practical
demonstration
and implementation by students of the practical techniques proposed (physical examination and blood sampling in
mice,
rats, rabbits, fish, birds and reptiles; performing blood smears and identification of different types of leukocytes)
Evaluation results of the assessment of skills through:
A - Test: a final written test with duration of 1 hour covering the subjects taught, with V / F, short and long-answer
questions - 50%
B - Group work: the theme of the work will be selected at the beginning of the semester. The final grade is the average
of the theoretical and practical components.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á encontrar o equilíbrio entre os conteúdos leccionados e o trabalho
requerido pelos estudantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Regarding the methodologies, we attempt to balance between the content and the student work.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Small Mammals: rabbit, guinea pig, chinchilla, golden hamster, mouse, rat, gerbil, ferret and mink. In: Medical History
and Physical Examination in Companion Animals. (2009) Lumeij, JT.
Principles of Laboratory Animal Science. (2005). Eds. Van Zutphen, LFM.; Baumans,
V.; Beynen, AC.

Mapa X - Opção V - Sistemas de Qualidade no Sector Alimentar
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção V - Sistemas de Qualidade no Sector Alimentar
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Avelino Da Silva Coutinho Patarata (TP - 12,75h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
José António Oliveira e Silva (TP - 7,5h)
Maria Madalena Vieira Pinto (TP - 9,75h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer, analisar criticamente e aplicar ferramentas dos sistemas da qualidade e segurança alimentar no sector
alimentar. Desenvolver competências para realizar avaliação de risco.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To known, critically analyze and apply quality and safety management tools in the food sector. To develop skills to do
risk assessment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios fundamentais da gestão da qualidade; Implementação de sistemas de qualidade; O sistema Português de
qualidade.
Interacção dos sistemas genéricos de qualidade com ferramentas de gestão de segurança sanitária (HACCP/Codex
Alimentarius);
Referencial ISO 9001, Análise dos requisitos da norma; reflexão sobre a aplicação na indústria Alimentar
Referencial ISO 22000, Análise dos requisitos da norma; Comparação com o referencial 9001;
Referenciais privados com interesse no sector alimentar (BRC, IFS, …);
Avaliação de riscos. Teoria, ferramentas e processos
As ferramentas de garantia de segurança higio-sanitária nas fileiras dos Animais de talho (abate, distribuição e
retalho)
As ferramentas de garantia de segurança higio-sanitária nas fileiras do Pescado fresco e transformado (pesca,
distribuição e retalho)
6.2.1.5. Syllabus:
Fundamental principles of quality management. Implementation of quality management systems. The Portuguese
system of quality.
Interaction of quality management systems with safety management tolls (HACCP/Codex Alimentarius).
ISO 9001 standard, analysis of the requirements of the standard, Analysis of its application in Food Industry.
Referencial ISO 22000, Análise dos requisitos da norma; Comparação com o referencial 9001;
ISO 22000 standard, analysis of the requirements of the standard, Comparison with the ISO 9001 standard.
Private standards with interest in food business (BRC, IFS, …)
Risk assessment; Theory, tools and processes.
Safety assurance tolls in the meat production animal chain (slaughter, distribution and retail).
Safety assurance tolls in the fish chain (fishing, distribution and retail).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos fornecem a base técnica e científica e aprofundamento adequado em tópicos específicos
conducentes ao desenvolvimento do trabalho de aprendizagem do estudante.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus provides the technical and scientific basis and adequate depth on specific topics of work viewing the
development of student learning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino passa por estratégias magistrais, em que os conteúdos programáticos são apresentados ao
estudante, complementadas com momentos de discussão, e sempre que possível integrando esse conhecimento a
montante com a cultura técnico-cientifica que o estudante detém de outros momentos de aprendizagem e com a sua
experiência pessoal, e a jusante, integrando a temática na aplicação prática na vida activa profissional para a qual
estudante se está a preparar. O estudante é desafiado a participar em situações simuladas de rotinas e/ou problemas
que poderá encontrar no tecido empresarial.
Instrumento de avaliação contínua; Contributo para classificação final; Repetição em Avaliação complementar ou
exame
IA1 – Teste qualidade;10%;Teste escrito
IA2 – Trabalho ISO 9001 (aula); 20%;Teste escrito
IA3 – Trabalho ISO 22000 (aula); 15%;Teste escrito
IA4 – Teste Auditorias; 10%;Teste escrito
IA5 – Trabalho; 20%;Teste escrito
IA6 – Teste Carne + peixe; 25%;Teste escrito
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies include magistral strategies, in which the syllabus is presented to the student,
complemented with moments of discussion, and when possible integrating this knowledge with the student upstream
technical and scientific culture obtained in other learning moments and with his personal experience, and downstream,
by integrating the issue in practical application in his future active professional life. The student is challenged to
participate in simulated situations of routines and / or problems he may found in the professional activity.
Continuous evaluation instrument; Percent in the final classification; Repetition in complementary evaluation or exam
Individual test Introduction Quality; 10%; Written test
Work group in class ISO 9001; 20%; Written test
Work group in class ISO 22000; 15%; Written test
Individual test Auditing; 10%; Written test
Review paper; 20%; Written test
Individual test Meat and Fish; 25%; Written test
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino está alicerçada na aquisição de conhecimentos por parte do estudante, adquiridos em
momentos de aula – magistral e com participação/discussão; o recurso a situações reais simuladas permite ao
estudante compreender a utilidade desse conhecimento, e aplicá-lo. A articulação entre a teoria e a prática contribui
para a consolidação das competências adquiridas, sendo sempre estimulada a análise e critica, no sentido de
estimular o estudante e prepará-lo para a realidade profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on knowledge of the student acquired in moments of class - with masterful and
participation / discussion; the use of simulated real situations enables the student to understand the usefulness of this
knowledge and apply it. The critical analysis is always stimulated in order to prepare de student for the professional
reality
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CAC/rCP 1-1969 (rev.4-2003), recommended international Code of Practice – General Principles of food Hygiene;
incorporates Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system and guidelines for its application.
NP EN ISO 22000:2005 (Ed. 1). Sistemas de gestão da segurança alimentar. Requisitos para qualquer organização que
opere na cadeia alimentar (ISO 22000:2005).
NP EN ISO 9001:2008 (Ed. 3). Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos (ISO 9001:2008).
NP EN ISO 19011:2012 (Ed. 2) Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão (ISO 19011:2011).
Referências privados de segurança alimentar e peças legais associadas aos conteúdos programáticos (BRC, IFS)

Mapa X - Cirurgia de Animais de Companhia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cirurgia de Animais de Companhia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Miguel Viana Maltez da Costa (T - 16h; PL - 96h)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Isabel Ribeiro Dias (T - 8h; PL - 96h)
João Pedro De Almeida Carneiro Silva Machado (PL - 96h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Principais objetivos:
a) Transmitir conhecimentos essenciais sobre a matéria.
b) Ensinar as técnicas e métodos cirúrgicos em animais de companhia bem como nas doenças e lesões de foro
cirúrgico dos aparelhos digestivo, respiratório, urogenital, hérnias e neurocirurgia da Medicina Veterinária.
c) Ensinar os cuidados pré-, intra- e pós-operatórios a observar na abordagem dessas doenças e traumatismos.
No contacto com os casos clínicos os alunos devem aprender:
(1) as regras de funcionamento do bloco operatório.
(2) dominar as técnicas básicas de indução e manutenção anestésica.
(3) as técnicas básicas de cirurgia, como a incisão, desbridamento, hemostase e sutura de tecidos.
(4) a rotina de preparação dos casos cirúrgicos que tiverem oportunidade de observar, registá-los em relatório ou
apresentá-los em discussão em aula de seminário.
(5) aprender a gerir o pós-operatório de um doente e actuar como interlocutor diante dos proprietários do animal.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Theoretical and practical teaching on companion animals surgical pathologies involving the abdominal cavity,
digestive system, liver and extrahepatic system, spleen, urinary system, reproductive and genital systems, upper and
lower respiratory system and principles of neurosurgery. While following veterinary hospital clinical cases, students
must develop the following skills: (1) knowledge of operating rules in the surgical theatre, (2) master the basic
techniques of anesthetic induction and maintenance, (3) master the basic techniques of surgery (incision,
debridement, haemostasis and suture) (4) be able to accomplish the routine surgery (orchiectomy and
ovariohysterectomy) at the end of the semester.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
AP. DIG.: C. estranhos. PAAD. Obstruções, traumatismos, neoplasias. Esofagotomia, resseção e a. esofágica. g.
hipert., SDTG. Gastro- e gastrectomia parcial, piloroplastia, péxia. Entero- e enterectomia. Plicagem. Est. e atrésia
congénita do i. grosso, megacólon, inversão, impactação. Colectomia subtotal. Est. e prolapso retal, físt. perianais, a.
congénitas, físt. retocutâneas. Anoplastias, amputação e anast. retal, resseção e a. coloretal, saculectomia.
Esplenectomia.
AP. UR.: D. quística renal. Litíases, neoplasias, traumatismos, obst. ureteral, ureteres ectópicos. Nefrec- e nefrotomia,
ureterotomia, reparação e reimpl. ureteral. Anomalias do uraco. Cisto- e cistectomia subtotal, reparação. SUF. Uretro- e
uretrostomia.
SIST. RESP.: Est. nasal, palato mole longo, laringe, eversão dos ventrículos laríngeos, colapso e est. traqueal.
Obstrução / compressão torácicas, abcessos, neoplasias, lobectomias, toracocentese.
HÉRNIAS
NOÇÕES DE NEUROCIRURGIA
CIRURGIA dos APs. REPRODUTORES
6.2.1.5. Syllabus:
DIGESTIVE SYSTEM: cleft palate, acquired oronasal fistulae, esophagotomy, partial esophagectomy, esophagostomy,
foreign bodies, neoplasia, vascular ring anomalies, gastrotomy, partial gastrectomy, pyloroplasty, gastropexy, gastric
dilatation-volvulus, benign gastric outflow obstruction, enterotomy, intestinal and colon resection and anastomosis,
bowel plication, intussusception, intestinal volvulus and torsion, megacolon, rectal resection, anal sacculectomy,
rectal prolapsed, splenectomy
URINARY SYSTEM: Nephrectomy, nephrotomy, ureterotomy, ureteral anastomosis, ectopic ureter and corrective
surgical techniques, cystotomy, urethrotomy, urethrostomy, calculi, neoplasia, urethral prolapse
RESPIRATORY SYSTEM: Stenotic nares, elongated soft palate, everted laryngeal saccules, laryngeal paralysis,
tracheal collapse, thoracic trauma, pulmonary neoplasia and abcesses, toracotomy, lobectomy, thoracocentesis
HERNIAS
PRINCIPLES OF NEUROSURGERY
SURGERY OF THE REPRODUCTIVE AND GENITAL SYSTEMS
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A UC de Cirurgia dos Animais de Companhia II inclui os conteúdos programáticos que constituem a base científica
adequada à aprendizagem dos conhecimentos teóricos e ao desenvolvimento de aptidões e competências práticas em
Ciências Veterinárias no ramo Clínica, muito especialmente dos Animais de Companhia. Esta UC pretende que os
alunos reconheçam as principais doenças e situações clínicas que implicam tratamento cirúrgico, assim como as
várias técnicas cirúrgicas mias frequentemente utilizadas nos Animais de companhia (cão e gato).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Small Animal Surgery II Curricular Unit includes the programmatic contents of scientific basement adjusted to
learn the theoretical knowledge and the development of the practical capacity and competences in the domain of Small
Animal Surgery. This Curricular Unit pretends that the students should know to diagnose the diseases, lesions and
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other clinical situations which involve surgical treatment, prioritize actions and how to treat it with resource to the
principal surgical techniques performed in Small Animals (dog and cat).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos lecionados pelo docente com o trabalho dos
estudantes. A UC de CAC II será lecionada através de aulas de tipologia teórica e prática. Nas aulas teóricas far-se-á
recurso à apresentação multimédia.
Nas aulas práticas os alunos assistem e participam ativamente como membros da equipa cirúrgica, como ajudantes
do anestesista, ajudantes do cirurgião e circulante, na resolução cirúrgica dos casos clínicos cirúrgicos que dão
entrada no Hospital Veterinário da UTAD.
As horas de contato com o docente terão um cariz teórico (30 h), prático (30 h) e tutorial (6 h). Será estimulado o
estudo independente (51 h), estando previstas 4,5 horas para avaliação através de provas teóricas escrita (2 testes
escritos (teóricos) - TT,), e avaliação da componente prática (1 teste escrito (prático) – TP + 1 exame oral – EO).
Classificação final = 0,3(1ºTT) + 0,3(2ºTT) + 0,2(TP) + 0,2 (EO)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Unit will by lessoned through theoretical and practical lessons. Theoretical lectures will include Power Point
presentations and veterinary surgery videos. In practical classes students are allowed to attend and actively
participate as members of the surgical team as anesthesia and surgeon's assistants, in the treatment of surgical
clinical cases that give entry in UTAD Veterinary Hospital.
Presential teaching will have a theoretical nature (30 hours), practical (30 hours) and tutorial (6 hours). Independent
study will be encouraged (51 hours).
Evaluation (4.5 hours): theoretical components will comprehend 2 theoretical written tests - TT , and practical
component - 1 written test (practical), TP and an 1 oral exam-EO.
Final Classification = 0,3 (1st TT) + 0,3 (2nd TT) + 0,2 (TP) + 0,2 (EO).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos lecionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes. A UC de Cirurgia dos Animais de Companhia II será lecionada através de
aulas teóricas e práticas com a realização de casos clínicos de resolução cirúrgica presentes no Hospital Veterinário
da UTAD e a realização de acessos e técnicas cirúrgicas em cadáveres sobre a matéria lecionada nas aulas teóricas.
A subdivisão das turmas práticas em 2 turnos de forma permite que metade dos alunos assista aos procedimentos
cirúrgicos programados em animais de companhia e a outra metade se familiariza com o instrumental de cirurgia
ortopédica, realizará acessos cirúrgicos em cadáveres ou assistirá a vídeos sobre redução e fixação de vários tipos de
fraturas ósseas. As aulas práticas deverão decorrer todas as manhãs da semana, exceto à Terça-Feira, no Bloco
Operatório e na Sala de Cirurgia Experimental do HVUTAD.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Regarding the methodologies, an attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with
the student work. The Small Animal Surgery II Curricular Unit will be divided in classical theoretical lectures and
practical classes with the realization of clinical cases of surgical resolution presented at the Small Animal Hospital of
UTAD the realization of the principal surgical assess and techniques in cadavers concerning the issues that the
students learn in the theoretical classes.
The practical classes take place on every morning of the week, except on Tuesday, in operating theatre and in the
experimental surgery room of HVUTAD. The subdivision of practical classes in 2 shifts allows half of the students to
assist real surgical procedures on animals and the other half becomes familiar with the instrumentation of orthopedic
surgery and surgical approaches performed in cadavers, or in alternative, to contemplate videos about reduction and
fixation of various types of bone fractures.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Small animal surgery. 3ª ed., Fossum, T.W.
Texbook of small animal surgery. 3ª ed., Slatter, D.H.

Mapa X - Doenças Infecciosas II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Doenças Infecciosas II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria (T - 22,5h, PL - 90h; S - 10h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Cláudia Correia Coelho (T - 7,5h; PL - 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…

193/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

Conhecer os conceitos básicos e a metodologia utilizada no estudo das doenças infecciosas.
Entender a epidemiologia das doenças infecciosas. Saber recolher, armazenar, tratar, apresentar e interpretar os dados
epidemiológicos obtidos.
Saber aplicar as medidas utilizadas no controlo e erradicação das doenças infecciosas.
Compreender a patogenia das doenças infecciosas mais importantes dos animais domésticos, exóticos e selvagens.
Aprender correctamente a técnica de colheita e envio ao laboratório das amostras de um animal ou de um cadáver.
Conhecer e executar as técnicas mais utilizadas no diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas.
Ter conhecimento das zoonoses e compreender as medidas a adoptar para a sua prevenção no homem e nos animais.
Saber obter informação especializada, recorrendo às diferentes fontes disponíveis, acerca dos avanços científicos no
âmbito das doenças infecciosas e adquirir capacidade crítica objectiva
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the basic concepts and methodology of the study of infectious diseases.
Understanding the epidemiology of infectious diseases. Knowing the collection, storage, processing, and interpreting
the epidemiological data obtained.
To apply the measures for control and eradication of infectious diseases.
Understanding the pathogenesis of the most important infectious diseases of domestic animals, exotic and wild.
Learning correctly the technique for collecting and sending to a laboratory sample from an animal or a body.
Know and perform the most widely used techniques in the laboratory diagnosis of infectious diseases.
Have knowledge of zoonoses and understand the measures taken for its prevention in humans and animals.
Learn more specialized information, using the different sources available, about the scientific advances in the field of
infectious diseases and acquire objective critical skills.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estudo das principais doenças infecciosas dos animais, provocadas por vírus abordadas segundo: sinonímia, resumo
histórico, etiologia, epidemiologia, patogenia, sintomatologia (sinais clínicos), quadro lesional, diagnóstico,
terapêutica, profilaxia e controlo.
Actividades de formação e aplicação prática
Acompanhamento de casos clínicos de natureza infecciosa no Hospital Veterinário da UTAD e na comunidade limítrofe
Programas profilácticos:
Vacinas e vacinação
Colheita e processamento de amostras de sangue
Amostras de material patológico em processos infecciosos: colheita, preparação, conservação e envio ao laboratório
Análise de legislação oficial relativa a processos infecciosos bacterianos de relevância zoonótica e/ou económica
Aplicação de diversa metodologia no diagnóstico dos processos mórbidos de origem vírica.
Recurso à biologia molecular
Provas complementares
Seminários
6.2.1.5. Syllabus:
Study of major infectious diseases in animals caused by bacteria, fungi and priõesabordadas second: synonymy,
historical overview, etiology, epidemiology, pathogenesis, symptomatology (clinical signs), Table lesion, diagnosis,
treatment, prevention and control.
Training activities and practical application
Monitoring of clinical cases of infectious nature of the Veterinary Hospital and community UTAD borderline
Prophylactic programs:
Vaccines and vaccination
Collection and processing of blood samples
Samples of pathological material in infectious processes: collection, preparation, storage and shipment to the
laboratory
Analysis of official legislation relating to infectious processes relevant bacterial zoonotic and / or economic
Application of different methods in the diagnosis of an viral disease processes:
Viral and biological tests additional evidence.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos permitem a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos por parte dos alunos de
modo a que consigam compreender e aplicar os conhecimentos e adquirir competências para executarem a
componente epidemiológica e clínica em doenças infeciosas.
Todos os conteúdos programáticos levam ao cumprimento dos objectivos da área disciplinar. As competências dos
alunos são reforçadas com a realização de exercícios práticos nas aulas práticas, através da manipulação dos
animais, colheita de amostras e interpretação de exames complementares e acompanhamento clínico de casos no HVUTAD.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The syllabus allows the acquisition of theoretical and practical knowledge by the students so they can understand and
apply knowledge and acquire skills to perform epidemiological and clinical component at Infectious Diseases.
All syllabus leading to the achievement of the objectives of the subject area. Students' skills are reinforced with
practical exercises during the classes, through the manipulation of animals, sampling and interpretation of laboratory
tests, and and follow-up of clinical cases in the HV-UTAD.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
In lectures the oral presentation of themes is carried out by means of multimedia resources.
In laboratory practices students perform and discuss some of the laboratory techniques used more in virology.
In clinical practices students learn to lead consultation in order to obtain a clinical diagnosis of viral infectious
diseases, both in companion animal practice and in farm animals, being presented to real or simulated cases. Group
works are also required by the analysis and discussion of clinical and epidemiological papers.
Avaliação periódica:
- A matéria é avaliada em teste facultativo (18 valores), composto por uma componente teórica = 13 valores e uma
componente prática = 5 valores) e apresentação de trabalhos (grupo de 2 alunos) – 2 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Nas aulas teóricas efetua-se a exposição oral dos temas com recurso a multimédia.
Na prática laboratorial os alunos executam e discutem algumas das técnicas laboratoriais mais usadas em virologia.
Na prática clínica aprendem a conduzir uma consulta de forma a obterem um diagnóstico clínico de doenças
infeciosas de natureza vírica, tanto no consultório de animais de companhia como numa exploração de animais de
produção, sendo-lhes apresentado um caso real ou simulado perante o modelo animal vivo. Recorre-se ainda ao
trabalho de grupo através da análise e discussão de artigos de âmbito clínico e epidemiológico.
Assessment
Optional test (18 marks), consisting of a theoretical component = 13 values and a practical component values = 5), and
a
presentation of work (groups of 2 students) - 2 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição das matérias teóricas é feita de forma dinâmica. É encorajada a participação por parte dos alunos de
forma a aumentar a compreensão das questões relacionadas com a temática das doenças infeciosas. Assim, é
possível reforçar os conhecimentos transmitidos nas aulas teóricas. A participação ativa dos alunos no seu processo
de aprendizagem é promovida através do recurso a métodos como a discussão.
As aulas práticas irão permitir complementar os conteúdos programáticos leccionados nas aulas teóricas e avaliar a
sua compreensão. Na componente prática clínica trabalha-se o “saber fazer” aumentando as capacidades e
competências práticas dos alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Exposure of theoretical subjects is done dynamically. Participation by the students is encouraged in order to increase
the understanding of issues related to the theme of infectious diseases. Thus, it is possible to reinforce the knowledge
imparted in the lectures. The active participation of students in their learning process is promoted through the
discussion of case-studies.
Practical classes will allow complement the syllabus taught in lectures and assess their understanding.
Component in clinical practice works the "know-how" increasing capacities and practical skills of the students.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The Merck Veterinary manual Susan E. Aiello, DVM, ELS, Editor-in-Chief
Veterinary medicine Radostits, O.M.; Blood, D.C. & Gay, C.C.
Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales, Acha PN, Szyfres B

Mapa X - Doenças Parasitárias II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Doenças Parasitárias II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuela Vara de Campos Rodrigues (T - 21,45h; S - 8h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Patrícia Antunes Lopes (PL - 14h)
Hélder Pereira dos Santos (PL - 28,1h)
Luís Miguel Martins Lucas Cardoso (T - 6,6h; PL - 70,1h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Desenvolver competências sobre diversas parasitoses em bovinos, ovinos, caprinos, suínos, leporídeos e aves, que
permitam o seu diagnóstico correcto, a terapêutica eficaz e a adopção de medidas conducentes à sua profilaxia e
controlo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop skills on various parasitic diseases in cattle, sheep, goats, pigs, leporidae and birds, enabling its correct
diagnosis, effective treatment and the adoption of measures leading to its prevention and control.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa teórico: Introdução ao estudo das doenças parasitárias. Doenças parasitárias dos animais de exploração
zootécnica: etiologia, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, lesões, diagnóstico, tratamento, profilaxia e
importância económica.
Programa prático: Desparasitação e tratamento estratégico. Aspetos morfológicos dos nematóides. Doenças
parasitárias das abelhas, ixodídeos e insetos. Diagnóstico de parasitoses: sarnas (dermatológico). Diagnóstico
laboratorial da criptosporidiose. Necrópsia parasitária (ruminantes: pulmão, fígado, aparelho digestivo; coelhos e
galinhas). Projecção de filmes sobre aspectos clínicos, de diagnóstico, tratamento e profilaxia
(equinococose/hidatidose, ixodidioses, etc.).
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical program: Introduction to the study of parasitic diseases. Parasitic diseases of zootechnical farm animals:
etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical signs, lesions, diagnosis, treatment, prevention and economic
importance.
Practical program: Deparasitation and treatment strategy. Morphological Aspects of nematodes. Parasitic diseases of
bees, ticks and insects. parasitic diseases diagnosis: scabies (dermatologic). Laboratory diagnosis of
cryptosporidiosis. Necropsy (ruminants lung, liver, digestive tract, rabbits and chickens). Film viewing on clinical,
diagnostic, treatment and prophylaxis of echinococcosis / hydatidosis, ixodidioses, etc.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos, apoiados na prévia aquisição de conceitos básicos nas UCs de Parasitologia I e de
Parasitologia II e de doenças parasitárias I, bem como na interdisciplinaridade com outras UC, sobretudo na Anatomia
patológica e Ucs do foro clínico e da área das doenças transmissíveis, têm como finalidade dar forma e conteúdo ao
cumprimentos objectivos previamente apresentados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus, supported by prior acquisition of basic concepts in UCs Parasitology I and II, and Parasitic diseases I, as
well as interdisciplinary with other UC, especially anatomic pathology and medicine of transmissible diseases, are
intended to give form and substance to the objectives greetings previously presented.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas e práticas. Seminários. Apresentação de trabalhos de grupo.Apresentação e discussão de casos de
estudo e casos clínicos
Avaliação:
2 testes escritos (65% = programa teórico; 35% = programa prático); 1 trabalho de grupo (grupos de 2 alunos) (20%).
Nota final = (1º teste* x 0,4) + (2º teste* x 0,4) + (trabalho de grupo x 0,2**).
* Desde que a nota de cada um dos testes seja igual ou superior a 8,5 valores e a média seja igual ou superior a 9,5
valores.
** Classificação mínima necessária: 10 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical classes. Seminars. Presentation of group work. Presentation and discussion of case studies
and clinical reports.
Evaluation:
2 written tests (65% = theoretical program; 35% = practical program); 1 group work (2 students groups) (20%).
Final score = (1 test * x 0.4) + (2 * test x 0.4) + (0.2 x ** group work).
* As long as the score of each test is equal to or greater than 8.5 and the average value is equal to or greater than 9.5.
** Minimum required rating: 10.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Aos Alunos é dada a oportunidade de contactarem, quer nas aulas teóricas quer nas práticas, com toda a matéria que
é alvo de avaliação. Contudo, é também salientado aos mesmos que o conhecimento sobre Doenças Parasitárias não
se esgota nestas horas de contacto, pelo que é incentivada a auto-aprendizagem e promovida a receptividade para a
formação ao longo da vida.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Students are given the opportunity to contact, either in lectures or in practicals, with all the knowledge that is
subject to evaluation. However, it is also pointed out to them that knowledge on Parasitic Diseases is not limited in
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these contact hours. So, they encouraged to self-learning and to training throughout life.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Parasitologia Veterinaria, M. Cordero del Campillo, F. A. Rojo Vázquez
Parasitología y Enfermedades Parasitarias en los animales domésticos, E. J. L. Soulsby

Mapa X - Imagiologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Imagiologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Dinis Ginja (T - 15h; PL - 180h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Cláudia Sofia Gaspar Rocha (PL - 90h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Saber aplicar os conhecimentos básicos acerca dos fundamentos físicos da Radiologia, Ultrassonografia,
Ressonância Magnética, Tomografia Computorizada, Termografia e Cintigrafia
.Adquirir conhecimentos sobre os efeitos secundários adversos associados às diferentes técnicas de Imagiologia
.Adquirir competências para a realização de técnicas especiais de contraste de radiologia e tomografia
.Saber aplicar os conhecimentos para identificar as potencialidades e limitações das diferentes técnicas de
Imagiologia disponíveis em Medicina Veterinária
.Adquirir competências para a realização de estudos de radiografia, tomografia e ultrassonografia.
.Adquirir competências na identificação da anatomia imagiológica normal dos órgãos e sistemas mais importantes das
diferentes regiões anatómicas (esqueleto axial e apendicular, tórax e abdómen) no cão, gato, cavalo e bovinos
.Adquirir competências na observação de alterações associadas ao diagnóstico imagiológico das principais doenças.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To develop general knowledge about basic principles of different imaging techniques: radiography, ultrasonography,
computed tomography, magnetic resonance imaging, scintigraphy and thermography
- To know secondary adverse effects of diagnostic imaging techniques
- To know the contrast agents of different imaging techniques
- Acquire skills to perform radiographic, tomographic and ultrasonographic studies
- Acquire skills to know the normal imaging anatomy and main disease signs of small and large animals
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa Teórico
Unidade didática (UD) I – Princípios físicos da ultrassonografia
UD II - Imagiologia torácica dos pequenos animais
UD III - Imagiologia abdominal dos pequenos animais
UD IV - Radiologia do esqueleto apendicular dos pequenos animais
UD V - Radiologia do esqueleto axial dos pequenos animais
UD VI - Imagiologia dos grandes animais
UD VII – Outras técnicas de Imagiologia - Tomografia computorizada, ressonância magnética, cintigrafia e termografia princípios básicos e indicações clínicas
II. Programa prático
UD I – Fundamentos da técnica radiográfica
UD II – Interpretação de radiografias e de outras técnicas de diagnóstico por imagem
UD III – Prática laboratorial
1. Instalações e equipamentos de radiodiagnóstico e de ultrassonografia do Hospital Veterinário da UTAD
2. Ultrassonografia do tórax e abdómen dos pequenos animais
3. Diagnóstico radiográfico ou ultrassonográfico de casos clínicos
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical Program
Teaching unit (TU) I – Basic principles of ultrasonography
TU II – Thoracic diagnostic imaging of small animals
TU III - Thoracic diagnostic imaging of small animals
TU IV – Radiography of small animal appendicular skeleton
TU V - Radiography of small animal axial skeleton
1. Head radiography – Technique, clinical indications, normal radiographic anatomy and main
TU VI – Large animals diagnostic imaging
TU VII – Other diagnostic imaging techniques - Computed tomography, magnetic resonance imaging, scintigraphy and
thermography – Basic principles and clinical indications
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II. Practical Program
TU I – Radiographic physics
TU II –Imaging diagnosis interpretation of the main diseases in small and large animals
TU III – Laboratory Practice
1. Radiographic, tomographic and ultrasonographic equipments of UTAD Veterinary teaching hospital
2. Ultrasonographic study of thorax and abdómen of small animals
3. Radiographic tomography and ultrasonography
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objetivos “Saber aplicar os conhecimentos básicos acerca dos fundamentos físicos das diferentes técnicas de
Imagiologia - Radiologia, Ultrassonografia, Ressonância Magnética, Tomografia Computorizada, Termografia e
Cintigrafia” e "Adquirir conhecimentos sobre os efeitos secundários adversos associados às diferentes técnicas de
Imagiologia" serão a essência dos conteúdos das Unidades Didáticas (UDs) I e VII do Programa Teórico e UD I do
Programa Prático.
As competências para a realização de estudos de radiografia, tomografia e ultrassonografia serão atingidos na UD III
do Programa prático
As competências para a observação de alterações associadas ao diagnóstico imagiológico das principais doenças
serão adquiridas no programa teórica UD II a VI e prático UD II e III.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The general knowledge about “basic principles of different imaging techniques - radiography, ultrasonography,
computed tomography, magnetic resonance imaging, scintigraphy and thermography”, “technical terminology”,
“secondary adverse effects of diagnostic imaging techniques” and “contrast agents of different imaging techniques”
will be acquired in TUs I and VII of theorical program and TU I of practical unit
The skills to perform radiographic, tomographic and ultrasonographic studies will be acquired in TU III of practical
program
The skills about the knowledge of the normal imaging anatomy and main disease signs of small and large animals will
be acquired in TU of II to VII of theoretical program and TU II of practical program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino teórico
Os conteúdos teóricos são lecionados em aulas de 50 min. com recurso a equipamento multimédia.
Ensino prático
Unidade Didática (UD) I – Fundamentos da técnica radiográfica a docência realiza-se numa sala de aula e os conteúdos
são expostos com recurso ao programa Microsoft Power Point e projetados na sala de aula.
Na UD II – Interpretação do diagnóstico por imagem as aulas decorrem numa sala de aula e são analisadas imagens
selecionadas de acordo com objetivos didáticos da aula. É preparado um documento do programa Microsoft
PowerPoint e projetadas as imagens acompanhadas da informação clínica sumária do caso.
Na UD III – Prática laboratorial todas as aulas decorrem no Hospital Veterinário da UTAD no serviço de
radiodiagnóstico, sala de tomografia computorizada ou de ultrassonografia e os alunos presenciam e acompanham os
estudos imagiológicos.
Avaliação: 1 avaliação prática (AP) e 1 Teórica (AT) que corresponde cada a 50% da classificação Final na UC.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical content of the course are taught in classes of 50 minutes, common to all students enrolled in the
course. Teaching is carried out using multimedia equipment.
Practical lessons
Teaching unit (TU) I - Fundamentals of radiographic technique teaching takes place in a classroom and the contents
are displayed using multimedia equipment.
TU II - Interpretation diagnostic imaging techniques, classes take place in a classroom and a document with images of
clinical cases is projected using multimedia equipment. All images of the cases are accompanied by brief clinical
information of the case.
In UD III - Laboratory Practice all classes take place at the Veterinary Hospital of UTAD service in radiology,
tomography or ultrasound and students witness and accompanying imaging studies.
Assessment: a practical assessment (PA) and Theoretical (TA) corresponding to each 50% of the final at UC.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O ensino dos conteúdos teóricos lecionados com recurso ao programa Microsoft PowerPoint e projetadas na sala de
aula com um equipamento multimédia, bem como os conteúdos práticos da UD I e II permite a apresentação de forma
sucinta dos conteúdos acerca dos fundamentos físicos da Radiologia, Ultrassonografia, Ressonância Magnética,
Tomografia Computorizada, Termografia e Cintigrafia; bem como adquirir conhecimentos sobre os efeitos secundários
adversos associados às diferentes técnicas de Imagiologia; assim como adquirir competências para a realização de
técnicas especiais de contraste de radiologia e tomografia e conhecimentos para identificar as potencialidades e
limitações das diferentes técnicas de Imagiologia disponíveis em Medicina Veterinária. Permitem ainda adquirir
competências na identificação da anatomia imagiológica normal dos órgãos e sistemas mais importantes das
diferentes regiões anatómicas (esqueleto axial e apendicular, tórax e abdómen) no cão, gato, cavalo e bovinosAs aulas
da UD III do ensino prático permitem aos alunos adquirir competências para a realização de estudos de radiografia,
tomografia e ultrassonografia e identificação das alterações associadas ao diagnóstico imagiológico das principais
doenças.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching of theoretical concepts taught using the Microsoft PowerPoint program and projected classroom with
multimedia equipment, as well as the practical content of UD I and II allows the presentation briefly about the content
of the physical foundations of Radiology, Ultrasound, MRI, C CT, Thermography and Scintigraphy; as well acquire
knowledge about the adverse side effects associated with different imaging techniques; as well acquiring skills to
perform special techniques of contrast radiology and CT and knowledge to identify the potentials and limitations of the
different imaging techniques available in veterinary medicine. Allow also acquire skills in identifying the normal
imaging anatomy of organs and major systems of different anatomical regions (axial and appendicular skeleton, thorax
and abdomen) in the dog, cat, horse and cattle. Classes of the TU III of practical teaching allow students to acquire
skills to conduct studies of radiography, tomography and ultrasonography and identification of associated imaging
changes that allows the diagnostic of principal diseases in veterinary species.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Techniques of veterinary radiography, Morgan JP
Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology, Donald E. Thrall
Small Animal Diagnostic Ultrasound, Thomas G. Nyland, John S. Mattoon, John Mattoon
Small Animal Radiology and Ultrasonography: A Diagnostic Atlas and Text, Ronald L. Burk, Norman Ackerman
Clinical Radiology of the Horse, Sue Dyson , Janet Butler, Christopher Colles, Svend Kold, Paul Poulos
Ressonância magnética em medicina veterinária – I: Princípios básicos e aplicação clínica. Série didática, Ginja M,
Ferreira AJ, Ribeiro J, Varejão ASP Gonzalo-Orden JM
Radiologia Clínica - fundamentos da técnica radiográfica. Série didática, Ginja M, Jesus SS, Ferreira AJ.
Atlas de Tomografia Computorizada do Encéfalo do Cão. Série didática, Varejã ASP, Ginja M, Maltez-Costa L, Pereira
JE, Jesus SS, Ferreira AJA

Mapa X - Medicina da Reprodução I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Medicina da Reprodução I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Maria Payan Martins Pinto Carreira (T - 22,5h; PL - 45h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa (T - 7,5h; PL - 105h)
João Carlos Caetano Simões (PL - 90h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Medicina da Reprodução é uma unidade curricular de âmbito profissionalizante e altamente especializada, que
procura: providenciar uma formação de amplo espectro, direcionada à vocação e baseada na ciência, o suficiente para
estimular profissionais a um desenvolvimento e atualização constantes ao longo da vida nas mais diversas vertentes
da carreira veterinária. Esta formação deverá cobrir o treino clínico em todas as espécies domésticas comuns, a um
nível básico objetivando o atingir das competências do dia-1.
As competências profissionais são importantes em ambiente clínico e são objetivos gerais a trabalhar com o
estudante ao longo da unidade curricular. A dimensão social da formação permitirá ao estudante estar alerta para os
valores sociais de diversos grupos, para alguns modo de atuação culturais e ainda para os reflexos sociais, e não
apenas económicos, da sua atuação profissional, e que é parte integrante da aprendizagem profissional e ética que se
deseja no estudante.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The medicine of reproduction seeks to: provide a wide range of training, based on science, to encourage professionals
to development and updating throughout life in the most various aspects of veterinary career. This training should
cover the clinical training in all domestic species, at a basic level aiming to achieve the day-1 skills.
Professional skills are important in a clinical setting and are general goals to work with the student throughout the
course. The social dimension of training will allow the student to be alert to the social values of diverse groups, for
some cultural performance mode and especially to the social consequences, and not just economic, of their
professional practice, and that is part of the professional learning and ethics that want the student to acquire.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Ginecologia Veterinária
Alteração da fertilidade com origem nos ovários e oviductos (5-6h)
(Anomalias de origem estrutural, funcionais; Tumores ováricos)
Alteração da fertilidade com origem no útero (5-6h)
(Anomalias de origem estrutural, funcionais; Alterações inflamatórias e infecciosas)
Alteração da fertilidade com origem no segmento vagina-vulva (3h)
(Anomalias de origem estrutural, funcionais; Alterações inflamatórias e neoplásicas)
Abordagem a uma situação de infertilidade (2h)
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2 - Obstetrícia Veterinária
Alterações associadas à gestação (4-5h)
(Morte embrionária e Aborto; Mumificação e maceração fetais; Hidropisias das membranas fetais; Outras anomalias da
gestação)
Alterações associadas ao parto (6h)
Distócia: factores predisponentes, abordagens, diagnóstico e correção)
Alterações associadas ao pós-parto (2-3h)
Retenção placentária; Prolapso Vaginal, uterino e rectal; Síndromes inflamatórias agudas no pós-parto; Sub-involução
dos sítios placentários.
6.2.1.5. Syllabus:
1 - Veterinary Gynaecology
Impairment of fertility originating in the ovaries and oviducts
(Anomalies structural origin, functional; ovarian tumors)
Impairment of fertility originating from the uterus
(Anomalies structural origin, functional, inflammatory and infectious Change)
Impairment of fertility with origin in the vagina vulva-segment
(Anomalies structural origin, functional, inflammatory and neoplastic changes)
Approach to an infertility conditions
2 - Veterinary Obstetrics
Changes associated with pregnancy
(Embryonic death and abortion; Mummification and fetal maceration; Hidropisias of the fetal membranes; Other
anomalies of gestation)
Changes associated with childbirth
Dystocia: predisposing factors, approaches, diagnosis and correction)
Changes associated with postpartum
Placental retention; Vaginal prolapse, uterine and rectal; Acute inflammatory syndromes postpartum; Sub-involution of
the placental sites.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Medicina da Reprodução foca-se nas doenças do foro ginecológico e obstétrico, procurando desenvolver a
aprendizagem sobre os problemas reprodutivos encontrados com maior frequência na prática clínica em cada uma
das espécies domésticas. Para cada um dos problemas, detalha-se o mecanismo fisiopatológico, os sinais clínicos,
orienta-se o diagnóstico diferencial, apontam-se os meios complementares de diagnóstico adequados à emissão de
um diagnostico, e analisa-se o prognóstico e fatores que o podem condicionar. É indispensável, para atingir os
objetivos propostos, os conhecimentos prévios na área de Anatomo-patologia, Reprodução, Semióticas e
Farmacologia. O conteúdo programático da UC aportará ainda ao estudante um complemento formativo importante,
permitindo o aprofundamento de tópicos específicos, enquadrados numa perspetiva interdisciplinar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Reproductive Medicine I focus on the gynaecological and obstetric disorders, orientate to the learning of the
reproductive pathologies most often found in the clinical practice for each domestic species. In each disorder, it is
detailed the pathophysiological mechanism and the clinical signs, guidance is provided on listing of the differential
diagnosis and the supplementary diagnostic tools most adequate to reach a diagnosis, and the prognostic factors are
analyzed along with the factors that may influence. To achieve the proposed objectives, it is essential the gather
previous knowledge in the filed of Anatomical Pathology, Reproduction, Semiotics and Pharmacology. The coherence
of teaching methodology is achieved through the efforts of education as much as possible, integrated and
complementary to the topics discussed in all the lectures.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC pressupõe que o estudante prepare com antecedência os temas a desenvolver e que a aprendizagem se inicie
com algum trabalho individual. Para isso deverá consultar calendarização na plataforma SIDE/Moodle e os ficheiros de
apoio, disponibilizados com uma semana de antecedência.
As aulas teóricas são do tipo expositivo centrado no docente, apoiadas por apresentações multimédia. Este método
permite ao docente agregar na sua exposição conhecimentos próprios que lhe advêm da sua prática profissional ou
da sua vertente de investigador.
As aulas práticas são trabalhadas em grupo pequenos, por sub-divisão da turma entre dois docentes. As aulas são
leccionadas no laboratório, na vacaria e/ou ovil, no Hospital Veterinário Universitário, por acompanhamento de
casuística ou simulação de situações clínicas.
Avaliação: A-Parcelar, a realizar no final de cada módulo prático ou teórico (45%); B-Integrativa, realizada no final do
semestre (45%); C - Participação nas aulas (10%);
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology assumes that the student prepare in advance the themes to be developed and that learning begins
with some individual work. For this shall consult the schedule SIDE / Moodle platform and support files, made available
a week in advance.
The theoretical lectures are focused on the type of expository teaching, supported by multimedia presentations. This
method allows the teacher to add in their own knowledge and practice.
The pratical classes are worked in small group, divided between two teachers. Classes are taught in the laboratory, in
the dairy or sheepfold or at the University Veterinary Hospital, with a a series of real or simulated clinical situations.
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Evaluation: A- Partial to be held at the end of each practical or theoretical module (45%); B-Integrative to be held at the
end of the semester (45%); C - Class participation (10%);
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A coerência da metodologia de ensino utilizada é conseguida através do esforço de um ensino teórico-prático, tanto
quanto possível, integrado e complementar os temas abordados nas diversas aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence of teaching methodology is achieved through the efforts of education as much as possible, integrated
and complementary to the topics discussed in all the lectures.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Canine and Feline Theriogenology (2001). Johnston, S.D., Root Kustritz, M.V. e Olson, P.N.S.
Equine Stud Farm Medicine and Surgery (2003). Knottenbelt, D.C., Le Blanc, M., Lopate, C. e Pascoe, R.R.
Veterinary Diagnostic Ultrasound (1995). Nyland, t.g. e Mattoon, j.s
Arthur´s Veterinary Reproduction and Obstetrics. 8th Ed. (2001). Noakes, DE, Parkinson TJ, England, GCW.
Current Therapy in Equine Reproduction (2007). Samper, J.C., Pycock, J e McKinnon, A.O.
Current Therapy in Large Animal Theriogenology – 2nd Ed. (2007). Youngquist
Handbook of Veterinary Obstetrics, 2nd (2004). Jackson, PGG
Maneio Reprodutivo na Cadela (2007). Bessa, A.C., Payan Carreira, R. e Pires, M.A.
Prolapso vaginal e uterino em bovinos. Payan Carreira, R.; Joana Maria F Batista

Mapa X - Medicina Interna de Animais de Companhia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Medicina Interna de Animais de Companhia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga (T - 30h; PL - 105h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Alberto Antunes Viegas (PL - 30h)
Francisco Ângelo Nunes Fernandes (PL - 60h)
Maria João Miranda Pires (PL - 105h)
Teresa de Jesus Cordeiro Valente Santos Sargo (PL - 60h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Permitir ao aluno obter competências, isto é, conhecimentos e capacidades de actuação médica (reconhecimento da
patologia da doença, diagnostico, prognostico e adequada terapeutica medica e/ou nutricional), nas seguintes áreas
de Medicina Interna de Animais de Companhia: Hematologia, Oncologia, Endocrinologia e Urologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
o provide basic knowledge and adequated practical skills relating to the pathology of the disease, diagnosis,
prognosis and medical and nutricional therapy in : Clinical Oncology; Hematology; Nephology and Urology;
Endocrinology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estudo das principais doenças em clinica de pequenos animais, abordadas segundo a etiologia, patogenia,
sintomatologia, diagnósticos diferenciais, diagnóstico, terapêutica farmacológica e nutricional e reavaliação.
ONCOLOGIA CLÍNICA :Avaliação clínica do doente oncológico; Sindromes paraneoplásicos; Quimioterapia no cão e
no gato; Efeitos secundários da quimioterapia; Linfossarcoma; Mastocitoma; Tumor Venéreo Transmissível; Tumores
de Mama Cadela e Gata.
HEMATOLOGIA: Estudo das Anemias Regenerativas e Não Regenerativas ; Eritrocitose ; Alterações da série branca;
Alterações da Hemostase e Coagulação.
NEFRO-UROLOGY Insuficiência renal aguda; Insuficiência Renal Crónica; Doenças glomerulares: glomerulonefrite e
amiloidose; Infecções Bacterianas do Tracto Urinário (ITU); Doenças do tracto urinário inferior felino; Urolitíase.
ENDOCRINOLOGIA: Hipotiroidismo Canino; Hipertiroidismo Felino; Hiperadrenocorticisme; Hipoadrenocorticismo ou
Síndrome de Addison; Diabetes Mellitus; Insulinoma.
6.2.1.5. Syllabus:
Study of major diseases in small animal clinic, addressed according to etiology, pathogeny, clicnical signs, differential
diagnoses, diagnostic, nutritional and pharmacological treatment and reassessment.
CLINICAL ONCOLOGY: Clinical evaluation of the cancer patient; Paraneoplastic syndromes; Chemotherapy in dog and
cat; Side effects of chemotherapy; Lymphoma; Mastocytoma; Transmissible Venereal Tumor; Mammary tumours Dog
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and cat.
HEMATOLOGY: Study of Regenerative and Non Regenerative Anemias; Erythrocytosis; Changes of white series;
Changes in Hemostasis and Coagulation.
NEPHRO-UROLOGY: Acute renal failure; Chronic Kidney Disease; Glomerular diseases: glomerulonephritis and
amyloidosis; Bacterial Infections of the Urinary Tract; Feline lower urinary tract disease; Urolithiasis.
ENDOCRINOLOGY: Canine hypothyroidism , Feline hyperthyroidism; Hyperadrenocorticism; Hypoadrenocorticism or
Addison Syndrome, Diabetes Mellitus; Insulinoma.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas é fornecido todo o suporte necessário para o entendimento do processo nosológico, correta
elaboração de uma completa lista de diagnósticos diferenciais, enumeração dos métodos de diagnóstico adequados,
escolha da opção terapêutica, assim como emissão de um correto prognóstico. Adicionalmente são ainda
apresentados novos metidos de diagnóstico ou de terapêutica, ainda no domínio da investigação, sempre que o
mesmo se apresenta apropriado.
Nas aulas práticas, o Aluno tem oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido nesta e em outras
unidade curriculares anteriores, priorizando-se a integração de conceitos, o que permite ao Aluno uma visão integrada
das matérias. O Aluno tem ainda oportunidade de praticar diversas abordagens clínicas, assim como acompanhar
procedimentos médicos de diversa natureza, indispensáveis para o exercício futuro da profissão de Médico
Veterinário.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the lectures is provided all the necessary support to the understanding of the nosological process, correct
preparation of a complete list of differential diagnoses, listing the appropriate diagnostic methods, therapeutic option
choice, as well as issuance of a correct prognosis. In addition we present new methods of diagnosis or treatment, even
in a research field, whenever it appears appropriate.
In practical classes, the student has the opportunity to put into practice the knowledge acquired in this and other
previous curricular units, giving priority to the integration of concepts, which allows the student to have an integrated
view of matters. The student still has the opportunity to practice different clinical approaches, and follow medical
procedures of diverse nature, which are essential for the future exercise of the profession.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com duração de 2h/semana: a abordagem é essencialmente expositiva, com recurso a apresentação de
diapositivos para ilustrar os conteúdos lecionados. Durante a aula é permitida a intervenção e/ou participação
voluntária por parte dos alunos. Antes da cada aula os alunos têm acesso ao material auxiliar. No final da aula é
publicado um sumário da matéria abordada no SIDE.
Aulas práticas (2h/semana/ turma prática): os alunos acompanham a consulta ou fazem a reavaliação nos animais
internados (HVUAT). Existem ainda aulas com casos clínicos previamente preparados pelo docente em que se pratica
a metodologia do "Problem based learning". Cada turma prática tem em média 15 alunos, sendo que cada turma é
dividida em 3 turnos, com um máximo de 6 alunos e cada turno prático tem um docente (3 docentes para 15 alunos).
Avaliação: Teórica: 2 provas escritas (50%).
Prática: 1 teste práticos (35%) e apresentação / discussão de 3 Histórias Clínicas de casos observados no HVUTAD
(15%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures lasting 2 hours / week: the approach is essentially expository, with a slide show presentation to illustrate the
content taught. During the class is allowed the intervention and / or voluntary participation by students. Before each
class, the students have access to the material. At the end of the lesson is published a summary of the matters
addressed in SIDE.
Practical classes: students can follow the normal consultations or make a reassessment in animals previous admitted
to the hospitalization area (HVUTA). They are also taught classes with clinical cases previously prepared by the teacher
in which they practice "Problem based learning". Each practical class has an average of 15 students, each class is
divided in 3 subclasses, with a maximum of 6 students. Each subclass has its own teacher (3 teacher/15 students).
Assessment: theoretical - 2 written tests (50%); practical - 1 tests (35%) + presentation and discussion of 3 clinical
cases saw in HVUTAD (15%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Na componente teórica são fornecidas as bases necessárias para a prática clínica da Medicina Interna de Animais de
Companhia. Na componente prática é dada relevância à execução prática dos conteúdos ministrados, nomeadamente
o aluno deve saber realizar uma história clínica concisa mas abrangente, deve saber realizar o exame físico de forma
sistemática, elaborar a lista de diagnostico diferenciais, sendo capaz de a ordenar por ordem de probabilidades, assim
como deve conseguir escolher os exames complementares adequados que permitam chegar ao diagnostico e instituir
a terapêutica. Serão utilizados, sempre que possível, casos de animais recebidos para consulta ou que se encontram
internados e o aluno é convidado a participar ativamente, sendo responsável por preparação de medicação, instituição
da mesma, recolha de fluidos (sangue e urina) para análise, praticando técnicas de contenção, discutindo opções
terapêuticas, realizando ele mesmo algumas análises, como análise de esfregação de sangue, análise de sedimento de
urina, sempre sob a supervisão de um docente. Assim, o aluno poderá ter contacto com as matérias abordadas na
teórica e aplicá-las nas aulas práticas a casos reais.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical component are provided the necessary basis for the clinical practice of Internal Medicine of
Companion Animals. In the practice component is given relevance to the practical implementation of the contents
imparted. The student must know how to perform a concise and comprehensive medical history, should know how to
perform a physical examination systematically, establishing the list of differential diagnosis, being able to sort it by
order of probabilities, and should be able to choose the appropriate complementary tests that help reach the diagnosis
and the institution of a correct therapy. Will be used wherever possible, real cases of animals received for consultation
or who are already hospitalized in the hospitalization area. The student is asked to actively participate and is
responsible for medication preparation and/ or administration, fluid collection (blood and urine) for analysis, practicing
containment techniques, discussing treatment options, making himself some analysis, urine sediment analysis, for
example. The student is always under the supervision of a teacher. Thus, students may have contact with the matters
raised in the theoretical and apply them in real cases at the practical classes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and cat, Ettinger SJ and Feldman EC
Small Animal Internal Medicine, Nelson RW and Couto CG
Small Animal Clinical Oncology, Withrow S.J., Vail D.M.

Mapa X - Estágio VI
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio VI
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Manuel Dinis Ginja (E - 6,2h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Celeste Andrade Martins De Carvalho Bessa (E - 1,5h)
Artur Severo Proença Varejão (E - 1,5h)
Carlos Alberto Antunes Viegas (E - 6,2h)
Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga (E - 6,2h)
Filipe da Costa Silva (E - 6,2h)
Isabel Cristina Ribeiro Pires (E - 1,5h)
Justina Maria Prada Oliveira (E - 1,5h)
Luís Miguel Martins Lucas Cardoso (E - 1,5h)
Luís Miguel Viana Maltez Da Costa (E - 6,2h)
Maria Isabel Ribeiro Dias (E - 1,5h)
Maria João Miranda Pires (E - 6,2h)
Mário Pedro Gonçalves Cotovio (E - 6,2h)
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria (E - 1,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Acompanhar todas as actividades desenvolvidas pelo corpo clínico do serviço de Animais de Produção e Equinos do
Hospital Veterinário da UTAD, nomeadamente consultas de ambulatório e acompanhamento dos animais internados.
Adquirir conhecimentos de clínica de animais Exóticos e Selvagens.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To monitor all activities undertaken by the medical service of the Animal Production and Equine at Veterinary
Teaching Hospital of UTAD, including outpatient consultations and monitoring of hospitalized animals.
- Acquire knowledge of clinical Exotics and Wild Animals clinics.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Acompanhamento da consulta ambulatória dos Animais de Produção e Equinos do Hospital Veterinário da UTAD;
anamnese, realização do exame físico, realização e interpretação dos exames complementares efectuados
(hemograma, bioquímica, radiografia, ecografia, citologia, etc). Acompanhamento e participação em todos os actos
médicos aplicados aos animais internados. Todos estes procedimentos são supervisionados pelo Médico Veterinário
Interno ou Médico Veterinário Residente de serviço.
Acompanhamento do serviço clínico de Animais Exóticos e Selvagens e participar na rotina diária de fisioterapia e
tratamento dos animais internados ou no centro de recuperação.
6.2.1.5. Syllabus:
Follow-up External Clinical Service of Animal Production and Equine: anamnesis, physical examination, laboratory
exams (blood count, biochemistry, radiography, ultrasound, cytology, etc.). All these procedures will be supervised by
an intern or resident physician service.
Follow-up clinical activities in Exotics and Wild Animals Service: anamnesis, physical examination, laboratory exams
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(blood count, biochemistry, radiography, ultrasound, cytology, etc.). All these procedures will be supervised by an
intern or resident physician service.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O acompanhamento do serviço clinico em termos de consulta, exames complementares e serviço cirúrgico durante as
3 semanas permite aos alunos acompanhar as atividaes clínicas e desenvolver as suas competências em termos de
formação prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The semester accompaniment of Service of Animal Production and Equine and clinical Exotics and Wild Animals in
consulting, diagnostic and surgical service during the three weeks allow students to accompany clinical activities in
the veterinary teaching hospital or outside UTAD and develop their skills in practical training.
In the oral exam students are asked about 3 clinical cases chosen by the student and a clinical case chosen by the
jury.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Formação VI tem duas valências: Serviço ambulatorial e hospitalar de Produção Animal e Equinos, e serviços de
animais Exóticos e selvagens. Cada valência tem um professor responsável e diariamente aceita dois alunos. Os
alunos realizam a inscrição na valência antecipadamente em formulário que está disponível na recepção do hospital.
No final da prática o veterinário responsável pela actividade clínica assina a prova da sua presença na actividade. No
exame oral os alunos são questionados acerca de 3 casos clinicos escolhidos pelo aluno e um caso clinico escolhido
pelo juri.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The Training VI has two valences: Ambulatory and hospital Service of Animal Production and Equine, and Exotics and
Wild Animals Service. Each valence has a teacher responsible and daily accepts two students. Students perform the
enrollment in the valence in advance, on a form that is available in hospital reception. At the end of the practice the
veterinarian responsible for the clinical or research activity that was accompanied by students sign a proof of its
presence in activity. In each service the student must attend at least 10 h in each valence.
Assessment: 50% clinical or laboratory practice and 50% written report.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O acompanhamento dos casos clínicos no decurso da semana de serviço hospitalar e de fim de semana no hospital
veterinário da UTAD ou nas 20h no exterior com a participação todas as diferentes valênciasserviço de Animais de
Produção e Equinos do Hospital Veterinário da UTAD (consulats, internamento, exames de diagnostico
complementares e cirurgia) e com a clínica de animais Exóticos e Selvagens permite adquirir aos alunos as
competências da prática clínica mencionadas nos objetivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The monitoring of clinical cases during the hospital service week and weekend at the hospital or in the UTAD 20h
abroad involving all the different valênciasserviço of Farm Animal and Equine Veterinary Hospital UTAD ) and in the
clinic exotic and Wild animals allows students to acquire the skills of clinical practice mentioned in the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bovine medicine A. H. Andrews
Techniques in Large Animal Surgery A.Simon Turner; C.Wayne McIlwraith
Equine Internal Medicine - 3rd edition Stephen M. Reed; Warwick M. Bayly; Debra C. Sellon
Equine Surgery – 3rd Edition Jorg Auer; John Stick
Tratado de Animais Selvagens - Medicina Veterinária Cubas, Zalmir Silvino - Silva, Jean Carlos Ramos - Catão-Dias,
José Luiz

Mapa X - Opção VI - Anatomia Clínica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VI - Anatomia Clínica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Jorge Antunes Colaço (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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A unidade curricular de Anatomia Clínica introduz, explicita, associa, desenvolve e atualiza os conceitos essenciais
em Anatomia Veterinária a partir de um contexto sistémico, topográfico, semiológico, imagiológico e neuranatômico.
Valoriza-se nesta unidade curricular a aplicabilidade clínica dos conteúdos anatómicos. Desta forma a unidade
curricular tem os seguintes objetivos:
- Desenvolver a aplicação dos conhecimentos anatómicos como fundamento científico da realização do exame físico
do doente;
- Utilizar o conhecimento anatómico básico na interpretação dos sintomas e das alterações morfológicas
macroscópicas;
- Interpretar e descrever documentos de imagiologia e estabelecer a sua correlação com aspetos de anatomia
seccional;
- Compreender as bases morfológicas subjacentes à realização de diferentes técnicas "invasivas" de diagnóstico e
terapêutica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of Clinical Anatomy introduces, explains, associates, develops and updates the essential concepts
in Veterinary Anatomy from a systemic, topographic, semiological, and neuranatomic imaging context. Is valued in this
course the clinical applicability of the anatomical content. Thus the course has the following objectives:
- Develop the application of anatomical knowledge as a scientific basis for the physical examination of the patient;
- Using the basic anatomical knowledge in the interpretation of symptoms and macroscopic morphological changes;
- Interpret and describe imaging documents and establish its correlation with aspects of sectional anatomy;
- Understand the underlying performance of different "invasive" diagnostic techniques and therapeutic morphological
bases.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução à Anatomia Clínica; Princípios da organização geral da anatomia animal; Introdução à Anatomia
Radiológica: técnicas, métodos e fundamentos da Imagiologia.
2.Introdução ao estudo da cabeça. Regiões superficiais da face. Fundamentos anatómicos para o bloqueio anestésico
dos nervos da cabeça;
3. Anatomia clínica do sistema nervoso central. Anatomia imagiológica;
4. Anatomia clínica da coluna vertebral; Anatomia radiológica;
5.Anatomia clínica do tórax: tórax em geral e região diafragmática; Anatomia clínica da parede do tórax e do
mediastino; Anatomia clínica dos pulmões e das pleuras;
6.Anatomia clínica do abdómen. Anatomia clínica da porção abdominal do aparelho digestivo;
7.Anatomia clínica da cavidade pélvica;
8.Anatomia clínica do membro anterior de carnívoros: ombro, cotovelo, carpo e mão;
9.Anatomia clínica do membro posterior de carnívoros: anca, joelho, tarso e pé;
10. Anatomia clínica da mão e pé dos equinos;
11. Anatomia clínica da mão e pé de bovinos;
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Clinical Anatomy; General principles of organization of animal anatomy; Introduction to Radiologic
Anatomy: techniques, methods and fundamentals of imaging.
2. Introduction to the study of the head. Superficial regions of the face. Anatomical anesthetic references to block
nerves of the head;
3. Clinical Anatomy of the central nervous system. Imaging anatomy;
4. Clinical Anatomy of the spine; Radiological anatomy;
5. Clinical Anatomy of the thorax: thorax and diaphragmatic region in general; Clinical anatomy of the thorax wall,
mediastinum, lungs and pleura;
6. Clinical Anatomy of the abdomen. Clinical Anatomy of the abdominal portion of the digestive tract;
7. Clinical Anatomy of the pelvic cavity;
8. Clinical Anatomy of the forelimb of carnivores: shoulder, elbow, carpus, and hand;
9. Clinical Anatomy of hindlimb of carnivores: hip, knee, foot and tarsus;
10. Clinical Anatomy of the hand and feet of horses;
11. Clinical Anatomy of the hand and feet of cattle;
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular contemplam a organização e seleção dos conhecimentos
anatómicos em função da prática clínica. Desta forma estes conhecimentos servem de base para o estudo e
compreensão de outros assuntos pré-clínicos e clínicos. Os conteúdos programáticos desta unidade curricular
contribuem para a aquisição das competências descritas e consequente valorização académica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this course includes the organization and selection of anatomical knowledge to the clinical practice.
Thus these insights serve as the basis for the study and understanding of other preclinical and clinical subjects. The
syllabus of this course contributes to the acquisition of competences described and consequent academic
enhancement.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Nas aulas teóricas-práticas, pretende-se que o aluno tenha um papel fundamental na dinamização do processo de
aprendizagem. Desta forma o aluno será estimulado a realizar e apresentar um trabalho cujo tema esteja incluído no
âmbito da Unidade Curricular. Estes trabalhos envolvem: a realização de dissecação de determinadas regiões
anatómicas em cadáveres identificando as estruturas que são clinicamente mais relevantes, a identificação de
diversas estruturas anatómicas em cortes com vista a estudar a anatomia seccional e correlacionar esta com a
anatomia normal obtida com os métodos de diagnóstico por imagem.
Avaliação: um trabalho escrito sobre um tema de interesse do aluno e no âmbito do programa da Unidade curricular.
Tem o valor de 65 % da nota final; apresentação oral e discussão do trabalho - 15%; participação nas aulas - 20%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In theoretico-pratical classes, it is intended that the student has a key role in boosting the learning process. This way
the student will be encouraged to perform and present a work whose theme is included as part of the syllabus. These
works involve: performing dissection of certain anatomical regions of cadaver identifying structures that are clinically
relevant, the identification of various anatomical structures with cuts in order to study the cross-sectional anatomy and
to correlate these with the normal anatomy obtained with the methods of diagnostic imaging.
Assessment: a written work on a topic of student interest and as part of the curricular unit syllabus will be performed.
Is worth 65% of final grade; oral presentation and discussion of the work - 15%; attendance of classes - 20%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino é coerente com os objectivos: a natureza expositiva da componente teórica permite a transmissão
clara e eficiente dos conhecimentos fundamentais. Para além da exposição teórica dos conteúdos, dar-se-á um
especial enfoque a animações ilustrativas das matérias e que permitem a visualização de conteúdos complexos,
facilitando a compreensão e a aprendizagem.
A componente prática da aula, tem uma metodologia orientada para que o discente, orientado pelo docente execute
um conjunto de procedimentos para alcançar competências na área de anatomia clínica, sendo estimulada a sua
capacidade de interpretação autónoma de literatura especializada e salientada a necessidade responsabilidade e
interesse pela auto-aprendizagem. Desta forma o aluno realizará um trabalho, no qual realizará a parte prática no
laboratório de Anatomia, que será depois fundamentada através de pesquisa bibliográfica sobre o tema. Este trabalho
será apresentado publicamente e avaliado segundo critérios pré-definidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method is consistent with the objectives: the expository nature of the theoretical componente of the
class allows a clear and efficient transmission of fundamental knowledge. Beyond the theoretical description of
contents, a special focus on materials and illustrative animations that allow the visualization of complex contents will
occur, facilitating the understanding and learning.
The practical component of the class has a methodology oriented in such way that the students, supervised by teacher
follows a set of procedures to achieve competence in the field of clinical anatomy being stimulated their capacity for
autonomous interpretation of the literature and highlighted the need liability and interest by self-learning. This way the
student will perform a work on which the practical part will be executed in the anatomy lab, which is then grounded
through bibliographical research on the topic. This work will be publicly displayed and evaluated according to
predefined criteria.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Color atlas of veterinary anatomy: The dog and cat(3). (1996), Done, S., Goody, P., Stickland, N., & Evans, S.
Textbook of small animal surgery (3 ed. Vol. 2), Slatter, D.

Mapa X - Opção VI - Aquicultura
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VI - Aquicultura
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo José de Azevedo Pinto Rema (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer, compreender e ser capaz de utilizar conceitos da aquacultura para interpretar cientificamente aspectos de
funcionamento da actividade e situações resultantes da interacção do Homem com o ambiente aquático.
Perceber a grande diversidade de espécies que caracteriza este sector da produção animal e conhecer as
características e os factores ecológicos limitantes ao cultivo das espécies;
Avaliar as transformações registadas no sector produtivo resultantes de um mercado global e das novas exigências
do consumidor;
Identificar, de modo integrado, os factores que afectam a qualidade da produção animal e definição de estratégias que
conduzam à sua optimização;
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Analisar implicações do desenvolvimento da aquacultura e das suas aplicações tecnológicas na qualidade de vida dos
seres humanos;
Perceber a influência das intervenções culturais e ambientais na optimização do processo produtivo optando por
soluções ecológicas e sustentáveis nos sistemas de exploração.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know, understand and be able to use concepts of aquaculture to understand in a scientific way aspects of running
the activity and situations resulting from the interaction of man with the aquatic environment.
To understand the diversity of species that characterize this sector of animal production and to know the
characteristics and ecological factors limiting the cultivation of the species;
To evaluate the transformations recorded in the manufacturing sector due to a global market and new consumer
demands;
To identify, in an integrated way, the factors affecting the quality of animal production and development of strategies
that lead to optimization;
To analyze implications of the development of aquaculture and its technological applications in human beings quality
of life;
To understand the influence of cultural and environmental interventions in optimizing the production process and be
able to choose the most environmentally friendly and sustainable solutions.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MÓDULO I- INTRODUÇÃO
1. Conceitos básicos
2. Resenha histórica da actividade aquícola
3. Contexto internacional e nacional da Aquacultura
MÓDULO II- CRITÉRIOS BIOLÓGICOS E COMERCIAIS DAS ESPÈCIES AQUÁTICAS
1. Características que distinguem os animais aquáticos
2. Regimes de produção
MÓDULO III- A ÁGUA COMO SUPORTE FÍSICO E MEIO DE CULTURA
1. Principais características dos meios aquáticos
2. Parâmetros físico-químicos da água
MÓDULO IV- PRODUÇÕES SUBSIDIÁRIAS
1. Microalgas
2. Zooplâncton
3. Técnicas gerais de cultivo (fisiologia, qualidade da água, nutrição)
MÓDULO V- TÉCNICAS GERAIS DE PRODUÇÃO EM AQUACULTURA
1. Moluscos e crustáceos
2. Macroalgas. Produção de espécies com valor económico acrescentado
3. Peixes. Produção de espécies elegíveis de água doce e água salgada
6.2.1.5. Syllabus:
MODULE I-INTRODUCTION
1. Basic concepts
2. Historical review of aquaculture activity
3. National and international Aquaculture context
MODULE II-BIOLOGICAL AND COMMERCIAL CRITERIA OF AQUATIC SPECIES
1. Features that distinguish aquatic animals
2. Production schemes
MODULE III- WATER AS A PHYSICAL SUPPORT AND CULTURE ENVIRONMENT
1. The main features of the aquatic environment
2. Water physico-chemical parameters
MODULE IV- SUBSIDIARIES PRODUCTION
1. Microalgae
2. Zooplankton
3. General techniques (physiology, breeding, water quality, nutrition)
MODULE V- GENERAL PRODUCTION TECHNIQUES IN AQUACULTURE
1. Molluscs and Crustaceans.
2. Macroalgae. Species Production of with added economic value
3. Fish. Species eligible for production in freshwater and saltwater
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As finalidades do programa de aquacultura decorrem da adopção de referenciais de valor relativos a princípios
orientadores do ensino das ciências e do papel dos conhecimentos atuais de várias áreas do saber. Os objectivos
definidos permitem:
1.A construção e o aprofundamento de conhecimentos de aquacultura úteis para o desenvolvimento de competências
que permitam o exercício de uma atividade profissional futura e/ou a decisão sobre o prosseguimento de estudos
relacionados nesta área;
2.A contextualização biológica, técnica e económica do cultivo de espécies aquáticas com formulação de estratégias
que conduzam à optimização da produção das espécies segundo esquemas modernos e de elevada eficiência
económica;
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3.O reconhecimento da relevância da produção animal e da aquacultura dado que influenciam a qualidade de vida e a
organização das sociedades, ao apresentarem alternativas e questões que exigem tomadas de decisão a nível técnicocientífico, político, ambiental, social e ético.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
MODULE I-INTRODUCTION
1. Basic concepts
2. Historical review of aquaculture activity
3. National and international Aquaculture context
MODULE II-BIOLOGICAL AND COMMERCIAL CRITERIA OF AQUATIC SPECIES
1. Features that distinguish aquatic animals
2. Production schemes
MODULE III- WATER AS A PHYSICAL SUPPORT AND CULTURE ENVIRONMENT
1. The main features of the aquatic environment
2. Water physico-chemical parameters
MODULE IV- SUBSIDIARIES PRODUCTION
1. Microalgae
2. Zooplankton
3. General techniques (physiology, breeding, water quality, nutrition)
MODULE V- GENERAL PRODUCTION TECHNIQUES IN AQUACULTURE
1. Molluscs and Crustaceans.
2. Macroalgae. Species Production of with added economic value
3. Fish. Species eligible for production in freshwater and saltwater
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A concretização do programa apresentado exige que o processo de ensino-aprendizagem seja feito de forma
integrada, justificando a opção de, sempre que possível, ser apresentada a proposta de distribuição de tempos letivos
para uma e outra componente. A natureza prática de algumas abordagens propostas exige um espaço devidamente
adaptado e equipado que existe na UTAD. Esta organização considera-se a mais adequada para desenvolver
dinâmicas de aprendizagem diversificadas e centradas nos alunos, nomeadamente as que pressupõem a
experimentação e a análise de informação.
Avaliação: O aluno é avaliado ao longo do ano através da realização de duas frequências que englobam os conteúdos
teóricos e práticos. Para obter aproveitamento à Unidade Curricular, o aluno terá de obter uma nota mínima de 9,5
valores a partir da soma das classificações da componente teórica e prática.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The implementation of the presented program requires that the issue of theoretical and practical dimensions of the
teaching-learning is done in an integrated manner, hence the option, whenever possible, be presented the proposal
distribution for a time in the curriculum and other component. Indeed, the practical nature of some proposed
approaches require a properly adjusted and equipped space existing in YTAD facilities. This organization is considered
more appropriate to develop diverse an dynamic learning focused on students, particularly those that require
experimentation and data analysis.
Assessment : two exams that include the theoretical and practical contents. To get success in the course/curricular
unit, the student must obtain a minimum score of 9.5 from the sum of ratings of practical and theoretical components.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias que a seguir se apresentam permitem que os objectivos anteriormente definidos sejam atingidos na
sua totalidade
- Visita às instalações da UEP da UTAD: sala de formulação de alimentos compostos; sala de circuitos de água doce
para realização de trabalho experimental com espécies de água quente; sala de estabulação de reprodutores; circuitos
de água salgada; pavilhão para realização de trabalhos com peixes salmonídeos e circuitos de água ao ar livre;
- Observação das várias espécies estabuladas e dos seus hábitos particulares;
- Análise dos diferentes tipos de circuitos de água e tanques utilizados para albergar as espécies;
- Interpretação de procedimentos relativos ao maneio alimentar e manipulação de animais aquáticos;
- Avaliação da tecnologia utilizada para a manutenção de espécies para fins científicos;
- Descrição dos objectivos dos trabalhos científicos a decorrer na unidade experimental.
- Planificação e realização de actividade laboratorial para dissecação de espécies aquáticas (truta, carpa, ostra e
camarão);
- Observação e interpretação de preparações temporárias de gâmetas masculinos e femininos extraídos de peixes
salmonídeos e/ou ciprínideos da UA da UTAD;
- Análise e síntese de informação sobre situações que envolvam aspectos de regulação hormonal da reprodução,
como a manipulação da temperatura e do fotoperíodo, em carpas e respectiva terapia hormonal. A interpretação
destes casos exige que os alunos mobilizem conhecimentos de retroalimentação hormonal e compreendam as
interacções que se estabelecem entre hipófise e gónadas;
-Observação de formas larvares de carpas e de peixes ornamentais decorrentes dos trabalhos científicos em curso;
-Planificação e realização de actividade laboratorial para análise de imagens relativas à anatomia e morfologia de
alguns dos itens que compõem as culturas subsidiárias de zooplâncton: Artemia salina e Brachionus plicatilis;
-Preparação simulada de meios de cultivo para a produção à escala de laboratório de microalgas;
- Esquematização dos ciclos de vida das espécies mais representativas em aquacultura;
- Delineamento básico de experiências de nutrição em larvas e juvenis de peixes com respectivos complementos de
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digestibilidade: amostragens iniciais e periódicas; recolha de amostras; análises proximais de dietas e carcaças,
maneio geral dos ensaios.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies that are presented below allow the previously defined objectives will be full achieved.
-Visit to the UA UTAD facilities: formulation of compound feed room; freshwater circuits room to perform experimental
work with warm-water species; stock-breeding animals room; salt water circuits; pavilion for undertaking work with
salmonid fishes and outdoor water circuits;
- Note the different housed species and their particular habits;
- Analysis of different types of water circuits and tanks used to house the species;
- Interpretation procedures for food management and handling of aquatic animals;
- Evaluation of the technology used for the maintenance of species for scientific purposes;
- Description of the objectives of the scientific work underway in the experimental unit;
- Planning and implementation of laboratory activities for dissection of aquatic species (trout, carp, oysters and
shrimp);
- Planning and implementation of laboratory activities that allow to observe gametes and fertilization processes,
eventually, the early stages of embryonic development of beings with external fertilization (eg Zebrafish);
- Analysis and synthesis of information on situations that involve aspects of hormonal regulation of reproduction, as
the manipulation of temperature and photoperiod in carp and their hormonal therapy. The interpretation of these cases
requires students to mobilize knowledge and understand the hormonal feedback interactions established between the
pituitary and gonads;
- Observation of larval forms of carp and ornamental fish resulting from the ongoing scientific work;
- Planning and carrying out laboratory work to analyze images of the anatomy and morphology of some of the items of
subsidiary crops of zooplankton, Artemia salina and Brachionus plicatilis;
- Simulated preparation of breeding/cultivation means for laboratory scale production of microalgae;
- Power outlining the life cycles of most representative species in aquaculture;
- Basic design of nutrition experiments in larvae and juvenile fish with the corresponding digestibility complements:
initial and periodic sampling, sampling collecting, proximal composition of diets and carcasses and general
management of the trials.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Manual de Aquacultura, Maria Armanda Reis Henriques

Mapa X - Opção VI - Bioconservação e Alimentos Funcionais (NA desde 2009/2010)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VI - Bioconservação e Alimentos Funcionais (NA desde 2009/2010)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Avelino da Silva Coutinho Patarata
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos sobre os processos de bioconservação e alimentos funcionais, visando promover a
capacidade de
inovação e diversificação que o profissional poderá vir a aplicar em actividades profissionais associadas à
transformação de alimentos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire knowledge about biological preservation processes, to promote the ability for innovation and diversification
that the professional is likely to apply in professional activities related to food processing.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Processos de conservação biológicos – fundamentos da sua efectividade; potenciais perigos face a perigos de
incidência recente; a filosofia de efeito obstáculo – métodos combinados.
A utilização de microfloras fermentativas como estratégia de conservação.
Plantas e respetivos extratos com ação conservante. Contributos de algumas plantas aromáticas para o controlo da
microflora deteriorativa e patogénica. Outros métodos.
Aspetos concetuais dos alimentos funcionais.
Contendo microrganismos vivos – probióticos: Exemplos de alimentos, microrganismos e características específicas;
qual o impacto na saúde humana; Aspectos tecnológicos do fabrico
Compostos que favorecem o crescimento de microrganismos já residentes no trato intestinal os prébióticos:
compostos utilizados; microrganismos selecionados.
Controlo do colesterol; ingredientes utilizados e actividade metabólica; aspectos tecnológicos.
Alimentos com suplementação nutricional específica e para grupos de consumidores específicos
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6.2.1.5. Syllabus:
Organic preservation processes – effectiveness fundamentals; potential risks associated to biological hazards
The hurdle effect - combined methods
The use of fermentative microflora as a preservation. Microflora involved, metabolic activities with preservation impact.
Plants and respective extracts with preservative action. Contributions of some herbs for the control of spoilage and
pathogenic microflora. Other methods applicable to organic preservation.
Conceptual aspects of functional foods.
With live microorganisms - probiotics: Examples and their characteristics; the impact on human health; Technological
aspects of manufacture
Compounds that promote the growth of microorganisms already residing in the intestinal tract - prebiotics:
compounds and microorganisms used
Cholesterol control; ingredients used and metabolic activity; technological aspects.
Foods with specific nutritional supplementation and specific consumer groups.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos fornecem a base técnica e científica e aprofundamento adequado em tópicos específicos
conducentes ao desenvolvimento do trabalho de aprendizagem do estudante.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus provides the technical and scientific basis and adequate depth on specific topics of work viewing the
development of student learning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino passa por estratégias magistrais, em que os conteúdos programáticos são apresentados ao
estudante, complementadas com momentos de discussão, e sempre que possível integrando esse conhecimento a
montante com a cultura técnico-cientifica que o estudante detém de outros momentos de aprendizagem e com a sua
experiência pessoal, e a jusante, integrando a temática na aplicação prática na vida activa profissional para a qual
estudante se está a preparar. O estudante é desafiado a participar em situações simuladas de rotinas e/ou problemas
que poderá encontrar no tecido empresarial.
A componente prática passa pela execução de determinadas técnicas analíticas, análise crítica de resultados e
avaliação da sua utilidade e aplicação ao nível empresarial.
A avaliação é realizada por testes de conhecimentos escritos individuais.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies include magistral strategies, in which the syllabus is presented to the student,
complemented with moments of discussion, and when possible integrating this knowledge with the student upstream
technical and scientific culture obtained in other learning moments and with his personal experience, and downstream,
by integrating the issue in practical application in his future active professional life. The student is challenged to
participate in simulated situations of routines and / or problems he may found in the professional activity.
The practical component involves the implementation of specific analytical techniques, critical analysis and evaluation
of its usefulness and application to the enterprise level.
The evaluation is performed by individual written tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino está alicerçada na aquisição de conhecimentos por parte do estudante, adquiridos em
momentos de aula – magistral e com participação/discussão; o recurso a situações reais simuladas permite ao
estudante compreender a utilidade desse conhecimento, e aplicá-lo. A articulação entre o ensino teórico e prático
contribui para a consolidação das competências adquiridas, sendo sempre estimulada a análise e critica, no sentido
de estimular o estudante e prepará-lo para a realidade profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on knowledge of the student acquired in moments of class - with masterful and
participation / discussion; the use of simulated real situations enables the student to understand the usefulness of this
knowledge and apply it. The link between the theoretical and practical classes contributes to the consolidation of
acquired skills. The critical analysis is always stimulated in order to prepare de student for the professional reality.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cooper, J., Leifert, C., Niggli , U., 2007. Handbook of Organic Food Safety and Quality, Cambridge, England.
Gyawali, Rabin, G., Salam I.A., 2014. Natural products as antimicrobial agents. Food Control, 46: 412-429
Wang, W.; Wang, H. 2014. The Effect of Lactic Acid Bacteriain Food and Feed and Their Impact on Food Safety.
International Journal Of Food Engineering, 10: 203-210.
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Mapa X - Opção VI - Dermatopatologia de Pequenos Animais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VI - Dermatopatologia de Pequenos Animais
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma (TP - 22,5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Anabela Gouveia Antunes Alves (TP - 7,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Treinar o aluno na área da Dermatologia, aprofundando noções básicas na identificação das lesões dermatológicas
mais comuns e abordagem diagnostica dos principais problemas dermatológicos do cão e do gato.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To train the student in the area of Dermatology; deepen knowledge in the identification of the more common
dermatological lesions and in the diagnosis of the main dermatological problems of the dog and cat.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Histopatologia e função da pele. História clínica e exame dermatológico completo. Técnicas diagnósticas elementares
(raspagens cutâneas, citologias, exame otoscópico, testes alérgicos, entre outros). Dermatopatologia: lesões
primárias (diagnosticas) e lesões secundárias (evolutivas); padrões histológicos - interpretação dermatopatológica.
Prurido, desordens alopécicas, pigmentares e seborreicas. Alterações inflamatórias da pele – dermatites, foliculites,
furunculose. Doenças hereditárias. Dermatoses ambientais. Dermatoses infecciosas: parasitárias (sarnas demodécica,
sarcóptica, e outras), fúngicas (micoses superficiais e profundas), bacterianas (piodermas superficiais e profundos) e
víricas. Doenças imunológicas – reacções auto-imunes e de hipersensibilidade (atopia, pemphigus). Doenças
metabólicas e idiopáticas. Manifestações cutâneas de doença sistémica. Nódulos e tumores cutâneos (mastocitomas,
histiocitomas, fibrossarcomas associados à vacinação, entre outros).
6.2.1.5. Syllabus:
Histopathology and skin function. Clinical features and dermatological exam. Elementary diagnostic techniques.
Dermatopathology: primary and secondary lesions; histological patterns- dermatopathological interpretation. Pruritus,
alopecia, pigmentar and seborrheic disorders. Inflammatory skin diseases - dermatitis, folliculitis, furunculosis.
Congenital and hereditary disorders. Ambiental dermatosis. Infectious dermatosis (parasitic, fungal, bacterial and
viral). Imunological diseases: auto-immune and hipersensitivity disorders. Metabolic and idiopatic diseases.
Cutaneous manifestations of sistemic diseases. Cutaneous nodules and tumors (mastocitomas, histiocytomas,
vaccine-associated fibrosarcoma).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A dermatologia é uma área de extrema importância em Medicina Veterinária, representando uma casuística
considerável na clínica de animais de companhia. Os conteúdos programáticos desta unidade curricular opcional
permitem ao aluno desenvolver os seus conhecimentos nesta área, ao aprofundar as bases científicas dos processos
patológicos cutâneos mais frequentes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Dermatology represents an extremely important area in Veterinary Medicine, being responsible by a significant number
of cases in small animal clinics. The programatic contents of this curricular unit will allow the student to develop its
knowledge in this specific area, as the scientific bases of the more frequent skin pathological processes will be studied
in detail.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de 120 minutos e decorrem na sala 2.02 do Edífico das Ciências Agrárias - apresentação e discussão dos
diferentes temas. Uma aula decorre na sala de necropsias do Hospital Veterinário da UTAD (onde se realizam técnicas
elementares de diagnóstico, como raspagens).
Avaliação:
Realização de um teste escrito (A), com nota mínima de 9 valores, e de um trabalho de pesquisa bibliográfica a realizar
em grupo para apresentação e discussão oral (B).
A classificação final (C) é obtida através da fórmula de cálculo seguinte:
C = 60% A + 40% B; sendo A e B, a classificação do teste e do trabalho, respetivamente.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes have 120 minutes (at 2.02 room in Ciências Agrárias building), with presentation and discussion of various
issues. One of the classes takes place at the autopsy room of the Veterinary Hospital of UTAD, where the students train
elementary diagnostic techniques.
Assessment: a written test (A) in the last week of classes, with a minimum classification of 9 values, and a group work
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(B) (consisting of a bibliographic research work for oral presentation during the semester).
Calculation of final classification (C):
C = 60%A + 40%B
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino desta Unidade Curricular de opção permite aprofundar os conhecimentos na área da
dermatopatologia, abordando-se os diferentes processos patológicos que afetam a pele em aulas teórico-práticas. O
recurso a exemplos concretos motiva os alunos para a percepção do impacto desta UC na prática profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
A theoretical-pratical teaching methodology is consistent with the objectives of this curricular unit, given that it allows
the coverage of the distinct pathological processes affecting skin. The reference to real clinical cases, namely those
observed at the veterinary teaching hospital, motivates students to the real impact of this CU in the professional
setting.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Practical Veterinary Dermatopathology for the Small Animal Clinician. BETTENAY S, HARGIS A
Manual of Skin Diseases of the Dog and Cat. PATERSON S.

Mapa X - Opção VI - Medicina e Cirurgia de Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VI - Medicina e Cirurgia de Animais de Laboratório, Exóticos e Silvestres
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filipe da Costa Silva (TP - 18h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Alberto Antunes Viegas (TP - 6h)
Maria Isabel Ribeiro Dias(TP - 6h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Permitir ao estudante alargar conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos na sua acção como médico
veterinário na área de animais exóticos e selvagens assim como na sua intervenção com animais de laboratório.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Allow students to broaden their theoretical knowledge and practical knowledge in their work as a veterinarian in the
area of wild and exotic animals as well as their intervention with laboratory animals.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Taxonomia e Espécies mais comuns observadas na prática clínica;.
Anatomia, fisiologia , maneio e nutrição como factores-chave da fisiopatologia da doença.
Contenção, exame físico, radiologia e colheita de amostras em mamíferos, aves e répteis.
Doenças comuns em mamíferos, aves e répteis observadas na prática clínica, centro de recuperação e laboratório.
Anestesia e cirurgia de animais exóticos e selvagens na prática clínica e de animais de laboratório.
Emergência e cuidados intensivos
Medicina Preventiva
Acompanhamento de casos clínicos de animais exóticos do Hospital Veterinário e do Centro de Recuperação.
6.2.1.5. Syllabus:
Taxonomy and Common Species seen in practice.
Anatomy ,Physiology husbandry and Nutrition as key factors of pathophysiology of disease.
Restrain , physical exam, radiology and sample taking in mammal, avian and reptile patients.
Common diseases in mammal, avian and reptile seen in Practice, recuperation center and laboratory.
Anesthesia and surgery of exotic and wild animals seen in practice and laboratory animals.
Emergency and Critical care
Preventive Medicine
Following of clinical cases of exotic animals from the Veterinary Hospital and Recovery Center.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A área de animais exóticos e selvagens é uma área nova dentro da Medicina Veterinária que apresenta interesse
crescente por parte dos estudantes. Por outro lado os conhecimentos aprofundados sobre animais de laboratório são
cada vez mais necessários tendo em conta as boas práticas de laboratório. Assim, os conteúdos programáticos desta
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unidade curricular opcional poderão fornecer as bases científicas necessárias a um trabalho sobre fisiopatologia,
diagnóstico, clínica e cirurgia em animais exóticos, selvagens e laboratoriais, permitindo compreender a função do
Médico Veterinário na abordagem à doença e ao maneio destes animais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The area of wild and exotic animals is a new area within the Veterinary Medicine that shows a growing interest by
students. On the other hand, the thorough knowledge of laboratory animals are increasingly necessary in view of the
good laboratory practice. Thus, the subject of this course will provide the optional scientific basis needed to work on
pathophysiology, diagnosis, internal medicine and surgery in exotic, wild and laboratory animals and enables us to
understand the role of veterinarians in the approach to the disease and husbandry of these animals.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As horas de contacto com o docente terão um cariz teórico-prático (28 h). Será estimulado o auto-estudo e a análise
critica de artigos científicos, estando previstas 2 horas para avaliação. Nesta, prevê-se a realização de uma prova
teórica escrita (70%), sendo os restantes 30% atribuídos á avaliação contínua durante o semestre.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The hours of contact with the teacher will have a theoretical-practical component (28 h). Self-study and article critical
reading is stimulated, and two hours are provided for evaluation. In this, it is expected to carry out a theoretical writing
evaluation (70%). 30% of the classification will be by performed during the classes by continuous evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta unidade curricular procurar-se-á conjugar os conteúdos leccionados com a investigação em curso ou futura em
ensaios clínicos na área da animais exótico, selvagens e de laboratório e conjugar com rotina do diagnóstico,
medicina interna e cirurgia no Hospital veterinário e do centro de recuperação da UTAD.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit will combine the contents taught to the actual or future research in clinical trials in the area of
exotic animals, wildlife and laboratory animals. It will also combine with the routine diagnosis, internal medicine and
surgery protocols seen at the Veterinary Hospital and wild life recuperation center of UTAD.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Tratado de Animais Selvagens - Medicina Veterinária Cubas, Zalmir Silvino - Silva, Jean Carlos Ramos - Catão-Dias,
José Luiz
BSAVA Manual of Exotic Pets, 5th edition Anna Meredith and Cathy Johnson-Delaney

Mapa X - Opção VI - Produção de Aves (NA desde 2009/2010)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VI - Produção de Aves (NA desde 2009/2010)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Teixeira de Abreu de Medeiros Mourão
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objectivos da UC:
1. Contextualizar técnica e economicamente a produção de aves.
2. Serem capazes de identificar e avaliar os fatores que afetam a eficiência e a sustentabilidade da produção de aves e
de definir estratégias de otimização da produção.
3. Conhecer os fatores que condicionam a qualidade dos produtos avícolas e ser capaz de produzir produtos com
padrões de qualidade procurados pelo consumidor e de criar produtos diferenciados.
4. Perceber que de investigação e evolução da avicultura são influenciadas pelos problemas que afetam as sociedades
e pelos seus interesses de natureza política e económica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. To contextualize technically and economically the poultry production.
2. Being able to identify and evaluate the factors that affect the efficiency and sustainability of poultry production and
define strategies to optimize production.
3. To know the factors that determine the quality of poultry products and be able to produce products with the quality
sought by the consumers and to create differentiated products.
4. To realize that the poultry research and evolution are influenced by the problems affecting the society and their
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political and economic interests.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Caracterização da avicultura
2 Crescimento das aves. Composição corporal. Distúrbios metabólicos e desordens esqueléticas
3 Reprodução das aves
3.1 Anatomia e desenvolvimento do aparelho reprodutor
3.1.1 Maturação folicular e ovulação. Curva de produção de ovos
3.1.3 Atividade reprodutiva do macho
3.2 Maneio dos reprodutores
4 O ovo
4.1 Estrutura e composição. Qualidade e classificação comercial
5 Luz na produção de aves
5.1 Programas de luz para aves com atividade reprodutiva e para frangos de carne
6 Incubação dos ovos
6.1 Incubação natural e artificial. Maneio dos ovos fertilizados
7 Alimentação das aves
7.1 Aves com aptidão ovopoiética. Manipulação do peso e composição do ovo
7.2. Aves com aptidão creatopoiética
7.2.1. Alimentação dos reprodutores
7.2.2. Alimentação do frango de carne. Manipulação da composição corporal

6.2.1.5. Syllabus:
1. Characterization of poultry production
2 Growth of birds. Body composition. Metabolic and skeletal disorders
3 Bird breeding
3.1 Anatomy and development of the reproductive system
3.1.1 Follicular maturation and ovulation. Egg production curve.
3.1.3 Reproductive activity of male
3.2 Management of breeders
4 The egg
4.1 Structure and composition. Quality, grade and commercial classification
5 Light in poultry production
5.1 Lighting programs for birds with reproductive activity and broilers
6 Incubation of eggs
6.1 Natural and artificial incubation. Management of fertilized eggs
7 Feeding of birds
7.1 Egg laying birds. Manipulation of egg composition and weight
7.2. Meat birds
7.2.1. Feeding of breeders
7.2.2. Feeding of broiler growing chicken. Manipulation of body composition

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa da unidade curricular (UC) permitirá que os alunos desenvolvam os conhecimentos e as competências
previstos nos objetivos, garantido a coerência do programa com os objetivos da aprendizagem. O programa
pressupõe que alunos têm conhecimento dos fundamentos da produção avícola, obtidos noutras UC, como a
Zootecnia e Produção Animal do 2 ano. Este conhecimento é reforçado, transmitindo mais bases científicas e maior
espírito crítico. O programa é lecionado de modo que os alunos sejam capazes de identificar os fatores que afetam a
eficiência da produção avícola e de definir estratégias para a otimizar. São abordados os diversos sistemas de
produção e as consequências que têm na eficiência das aves e na qualidade dos produtos obtidos. É realçada
necessidade da produção avícola encontrar soluções para os problemas surgidos em resultado da sua evolução e
para os desafios criados pela sociedade e pelos seus interesses de natureza política e económica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the curricular unit will allow students to develop the knowledge and skills provided in the objectives,
ensuring the coherence of the syllabus with the learning objectives. The program assumes that students have
knowledge of the foundaments of poultry production, achieved by other curricular units, as Zootechny and Animal
Production of the 2nd year. This knowledge is reinforced by giving to students more scientific basis and more critical
capacity. The program is taught so that students are able to identify the factors that affect the efficiency of poultry
production and define strategies to optimize it. The various production systems and their effects on the bird efficiency
and in the quality of the animal products are discussed. It is highlighted that poultry production needs to find solutions
to the problems arising from its evolution and to the challenges created by society and their political and economic
interests.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas têm uma componente expositiva e uma componente prática. A componente expositiva é
apoiada na utilização de equipamento audiovisual e na projeção de filmes. A componente prática é constituída por
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visitas às instalações avícolas da UTAD onde são apresentados os sistemas de produção de carne e de ovos e os
fatores responsáveis pela eficiência destas produções e discutidos problemas relacionados com elas. São também
praticadas algumas operações de maneio com animais.
Os sumários e todos os diapositivos ou outro material utilizado nas aulas são disponibilizados.
Os estudantes podem ser avaliados por avaliação contínua ou por exame final. A avaliação contínua é constituída por
testes escritos individuais sobre todo o conteúdo. No exame final será avaliado todo o programa.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical practical classes have an expositive component and a practical component. The expositive component
is supported by the use of audiovisual equipment and films projection. The practical component is constituted by
visits to poultry facilities of UTAD in which will be presented the systems to produce eggs and poultry meat and factors
responsible for its efficiency and discussed problems related to the these productions. Some management operations
with animals are practiced.
Summaries and all slides or other material used to support the study in class will be available.
The students may be evaluated by continuous evaluation or by final exam. Continuous evaluation consists of
individual written tests about all syllabus content. The final exam will be about all syllabus content.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A obtenção dos conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos de aprendizagem da unidade curricular
será conseguida através da participação dos estudantes nas aulas presenciais teórico-práticas. Nestas aulas
privilegiar-se-á metodologias de ensino interativas, centradas na procura e na análise de artigos científicos e de outras
fontes de conhecimento, envolvendo os alunos no processo de aprendizagem. Procurar-se-á reforçar a obtenção dos
conhecimentos através de exercícios e exemplos práticos, de modo a desenvolver da capacidade do estudante de
aplicar os conhecimentos adquiridos em contextos diferentes e de definir estratégias. A avaliação dos alunos servirá
para aferir a eficácia das metodologias de ensino no cumprimento dos objetivos da unidade curricular e, se
necessário, no futuro poder-se-ão realizar correções nestas metodologias.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The achievement of scientific and technical knowledge provided in the objectives pof the curricular unit will be
achieved through participation of the students in the theoretical practical classes and tutorial orientation. In the
classes it will give priority to interactive methods of teaching, focused on searching and analysis of scientific articles
and other knowledge sources, involving students in the and learning process. The knowledge acquisition will be
reinforced through practical exercises and examples, ensuring the development of the student ability to apply the
acquired knowledge in different contexts and develop strategies. The evaluation of students will be used to test the
effectiveness of teaching methodologies to fulfill the objectives of the curricular unity and, if necessary, in the future
these methodologies will be corrected.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bell D. D., Weaver W.D.. Commercial Chicken Meat and Egg Production. 5th edition, Spinger. 2001
Blair, R.. Nutrition and feeding of organic poultry. CABI, Wallingford, pp 208-247. 2008.
Etches, R.J.. Reproduction in poultry. CABI, Wallingford, 1996
Leeson, S., Summers, J.D.. Broiler Breeder Production. University Books. Guelph, Ontario. Canada. 2000.
Morris, T.. Poultry lighting. The theory and practice. Northhcot. UK, Lewis, P., 2006
Mourão, J.L.. Produção de aves. Desenvolvimento da avicultura intensiva. Série Didática, Ciências Aplicadas, nº 278,
UTAD, 2005.
Muir, M., Aggrey S. E.. Poultry genetics, breeding and biotechnology. CABI, Cambridge, 2003
Sauveur, B. Riviers, M.. Reproduction des volailles et production d'œufs Editions, Paris, 1988.
Summers, J. D., Leeson, S.. Commercial Poultry Nutrition. 3th edition. Nottingham University Press. 2005
Whittow, G.C. Sturkie's avian physiology, Fifth Edition. Academic Press, New York, 1998

Mapa X - Higiene e Medicina Veterinária Preventiva
6.2.1.1. Unidade curricular:
Higiene e Medicina Veterinária Preventiva
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria (T - 14h; TC -7,8h; S - 8h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco Geraldes Neto (PL - 45h)
Maria das Neves Mitelo M. de Paiva Cardoso (PL - 34,8h;TC - 24h)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Integrar conhecimentos adquiridos em várias disciplinas de forma a conceber, aplicar e avaliar programas sanitários
que melhorem a produtividade, a rentabilidade e o bem-estar animal.
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Identificar e corrigir os pontos críticos que limitam a biossegurança das explorações animais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To integrate knowledge from several areas to design, applicate and evaluate sanitary programmes with a view to
improve productivity, profit and animal welfare. To identify and correct critical points which may restrict the biosecurity
of animal production.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceito de medicina veterinária preventiva. Perspectiva histórica. Objectivos e componentes dos programas de
saúde e produção.
As explorações animais como unidades económicas. Impacto da doença na produtividade. Produção e bem-estar
animal. Produção e impacto ambiental. Qualidade e segurança na produção.
Medidas higiénicas. Desinfecção. Programas de vigilância e imunização.
Planificação de programas em função dos objectivos de produção. Optimização dos recursos disponíveis. Recolha e
análise de dados produtivos e sanitários. Utilização de programas informáticos.
Programas sanitários em bovinos, ovinos e caprinos, suínos, aves, coelhos e peixes.
6.2.1.5. Syllabus:
The concept of preventive veterinary medicine. An historical perspective. Objectives and components of programmes
for animal health and production.
Animals herds as enterprise units. Impacts of disease in productivity. Animal production and welfare; animal
production and environmental impact. Quality and safety in animal production.
Hygienic measures. Desinfection. Surveillance and immunization programmes.
Planification of programmes according to production goals. Optimization of available resources. Collection and
analysis of productive and sanitary data. Use of informatic tools.
Sanitary programmes in cattle, sheep and goats, swine, poultry, rabbits and fish.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos, apoiados na aquisição prévia de conhecimentos em outras unidades curriculares,
permitem aos discentes obter uma visão mais abrangente da produção animal e adquirirem competências para
trabalhar com outros profissionais no desenvolvimento de programas integrais de medicina preventiva, dando assim
forma ao cumprimento dos objetivos previamente apresentados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus, supported by a prior acquisition of knowledge in other courses (UC), allows students to obtain a more
comprehensive view of animal production and acquire skills to work with other professionals in the development of
integrated programs of preventive medicine, thus being able to achieve the objectives previously presented.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas decorrem como aulas magistrais e são apresentadas preferencialmente no sistema
PowerPoint®. Decorrem durante um dia da semana com a duração aproximada de 1 hora, durante o primeiro semestre
do ano letivo, e em algumas delas colaboram especialistas nacionais que exercem atividade no campo da medicina
preventiva.
Algumas aulas práticas (PL) decorrem em sala, por vezes com recurso a meios informáticos, e são apresentados e
discutidos programas sanitários nas diversas espécies animais. Outras (TC) decorrem em explorações pecuárias, por
vezes no exterior da UTAD.
A avaliação tem em conta os seguintes parâmetros:
1 – 2 testes (14/20 valores) sobre a componente teórica e prática.
2 – Apresentação oral de um trabalho de grupo sobre um tema de medicina veterinária preventiva (4/20 valores).
3 – Apresentação de um trabalho de grupo sobre a abordagem da medicina veterinária preventiva num caso clínico
acompanhado na semana de serviço hospitalar (2/20 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures take place as master classes and are given preferably with PowerPoint®. They are taught during a weekday
with the approximate duration of 1 hour, during the first half of the fifth year, and in some of them with invited national
experts who exercise activity in the field of preventive medicine.
Some classes (PL) take place in room, sometimes with computerized environment, and health programs in several
animal species are presented and discussed. Other classes (field work) are taught in livestock farms, sometimes
outside the UTAD.
The evaluation of learning takes the following parameters into account:
1 - Test (14/20 points) on the theoretical and practical classes. 2 tests will be offered, with an individual minimum grade
of 9.5 values.
2 - Oral presentation of a working group on a topic of preventive veterinary medicine (4/20 values).
3 - Presentation of a working group on the approach of preventive veterinary medicine in a clinical case (2/20 values).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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A exposição das matérias teóricas é feita de forma dinâmica. É encorajada a participação por parte dos alunos de
forma a facilitar a compreensão dos conceitos básicos de medicina veterinária preventiva, e o contacto com
especialistas nacionais que exercem esta atividade permite-lhes compreender a natureza e importância desta
abordagem.
As aulas práticas irão permitir complementar os conteúdos programáticos lecionados nas aulas teóricas e aplicá-los a
situações reais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of theoretical issues is done dynamically. Participation by students is encouraged in order to
facilitate the understanding of the basic concepts of preventive veterinary medicine, and contact with national experts
engaged in this activity allows them to understand the nature and importance of this approach.
The classes will allow to complement the syllabus taught in the classroom and to apply it to real situations.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Herd Health Food Animal Production Medicine, O. M. Radostits

Mapa X - Inspecção Higío-Sanitária I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Inspecção Higío-Sanitária I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Sofia Miguens Fidalgo Esteves (T - 28,1h; PL - 60h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Cristina Maria Teixeira Saraiva (PL - 120h)
Maria da Conceição Medeiros Castro Fontes (PL - 120h)
Maria Madalena Vieira Pinto (PL - 120h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O estudante deve adquirir competências na área de Inspeção Sanitária das carnes de animais de talho:
Fornecer fundamentos científicos e normas legais que regulam o licenciamento e as boas práticas, com vista à
obtenção de alimentos salubres,
Conhecer documentos usadas no transporte dos animais e subprodutos, regras de carga, transporte, e descarga e
ocorrências nosológicas associadas.
Conhecer regras de abate, metodologias de Inspeção antes, durante e após a morte dos animais. Aplicar regras de
abate de animais com afeção ou suspeita de afeção, particularmente das sujeitas a planos de vigilância e de
erradicação.
Reconhecer características normais e alterações das carnes. Aplicar as decisões.
Classificar, manipular, acondicionar, conservar, marcar e documentar os subprodutos de origem animal nas diferentes
categorias de risco.
Identificar os diferentes tipos de fraudes antieconómicas e contra a saúde pública.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student should acquire skills in the area of Sanitary Inspection of meat of animals for slaughter:
Provide scientific foundations and legal rules governing the licensing and good practices, with a view to obtaining
food salubrious,
Knowledge of documents used in the transportation of animals and products, rules of loading, transportation and
unloading and diseases associated.
Knowledge of the rules of slaughter, inspection methodologies before, during and after the death of the animals.
Application of the rules of slaughtering animals with suspected or afected of illness, particularly related to illnesses
subjected to subject to surveillance and eradication plans.
Recognize normal characteristics and changes of the meat. Apply decisions.
Recognize and handler animal by-products in the different categories of risk.
Identify the different types of economic fraud and frauds against public health.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ao longo do semestre estão previstos 2 módulos:
I- Conceito de Segurança sanitária dos alimentos:
Noção de risco sanitário, a identificação dos perigos, a respetiva caracterização; metodologias para estabelecer as
medidas de controlo, vigilância e fiscalização.
II- Regras de Higiene e Inspeção de carnes. Sistematização e integração de conhecimentos adquiridos. Análise de
regulamentos e normativos legais:
Transporte, documentação e identificação animal.
Inspeção ante mortem.
O abate de urgência, abates de emergência fora do matadouro e suas bases científicas e legais
Metodologia e higiene das operações de abate. Aplicação de Boas práticas de Higiene e do sistema HACCP a linhas de
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abate.
Inspeção post mortem. Alterações inespecíficas e específicas das carnes. Critérios e decisões sanitárias.
Abates sanitários. Resíduos de substâncias químicas e contaminantes ambientais em carnes.
Ensino prático: Aulas em Ambiente Real de Trabalho (matadouros), Laboratório e Estudo de Casos.
6.2.1.5. Syllabus:
Throughout the semester, 2 modules are foreseen:
I- Safety food concept .
Notion of health risk, hazard identification, the respective characterization; methodologies to establish control
measures, monitoring and supervision.
II-Rules of Hygiene and Inspection of meat. Systematization and integration of acquired knowledge. Analysis of
regulations and legal norms.
Transportation, documentation and animal identification.
Ante-mortem inspection.
The emergency slaughter, emergency slaughter outside the slaughterhouse and its scientific and legaln implications.
Methodology and hygiene of slaughter operations. Application Practice good hygiene and HACCP to slaughter lines.
Post-mortem inspection. Nonspecific and specific changes of meats. Criteria and Sanitary decisions.
Sanitary slaughters. Residues of chemicals and environmental contaminants in meat.
Practical:
Lessons in a real working environment (Slaughterhouse runinants and pigs); Laboratory classes; Case studies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular constituem uma componente indispensável ao desenvolvimento
das funções de Médico Veterinário na área profissinal de Inspecção Sanitária, concretamente das de carnes de reses
de diferentes espécies animais para consumo. O conteúdo programático da UC aportará ao estudante um
complemento formativo importante, permitindo o aprofundamento de tópicos específicos, enquadrados numa
perspectiva interdisciplinar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this curricular unit is an indispensable component of the development of competence of our students
on the profissinal area of Sanitary Inspection, specifically of meat from different species of animals for consumption.
The program content will contribute to the student's knowledge, allowing the deepening of specific topics, framed in an
interdisciplinary perspective.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino nas aulas teóricas, é essencialmente o método expositivo oral e centrado no docente, que
funciona como fonte de informação. Iniciam-se pela comunicação dos objectivos e pela comunicação da sequência de
matérias da aula, seguindo-se a apresentação dos conteúdos através da utilização de apresentações multimédia. Os
estudantes são estimulados a questionar e a contribuir, a integrar conceitos e conhecimentos adquiridos no âmbito de
outras UCs.. No fim de cada aula realiza-se a recapitulação das matérias apresentadas e das principais conclusões.
O ensino prático é efectuado, tanto quanto possível, de modo integrado e complementar aos temas abordados nas
aulas teóricas e decorre em ambiente real de trabalho, em laboratório ou com a simulação de casos e estudo de casos.
Avaliação prática: Resolução de problemas (7,5%); Estudos de caso ou simulação de casos e Apresentação de
trabalho de grupo ou relatório (5%), teste prático (37,5%); Avaliação teórica: um teste (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching process in the classroom, is essentially through oral exhibition. Begin by communicating the objectives
and the communication sequence of raw class, followed by the presentation of content through the use of multimedia.
Students are encouraged to question and contribute, and integrate concepts and knowledge acquired in other
subjects. At the end of each class the matters presented and the main conclusions will be recapitulated.
The practical teaching is done as far as possible, in a way integrated and complementary to the topics discussed in the
theoretical lectures. We include practical classes in 3 different types: Lessons in a real working environmentSlaugtherhouses; Laboratory classes, and simulation of cases and case studies.
Practical assessment: problem solving (7,5%), Case studies or case simulation and presentation of group work or
report (5%) and one written test (37,5%). Theoretical assessment: one written test (50%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A coerência da metodologia de ensino utilizada é conseguida através do esforço de um ensino prático , tanto quanto
possível, integrado e complementar aos temas abordados nas aulas teóricas.
A tipologia de aulas práticas realizadas, previligiando aulas em ambiente real de trabalho e simulações de casos reais
permitem-nos demonstrar essa coerência.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence of teaching methodology is achieved through the efforts of a practical education as much as possible,
integrated and complementary to the topics discussed in the theoretical lectures.
The typology of practical classes held, privileging lessons in a real working environment and simulations of real cases
allow us to demonstrate that coherence.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Higiene e Inspección de Carnes - I Procedimentos recomendados e interpretacion de la normativa legal.Garcia, B.M.
(2006)
Higiene e Inspección de Carnes - II Bases Científicas y legales de los dictámenes de matadero. Garcia, B.M. (2006)
Meat Hygiene. Gracey, J; D.S Colins and R. Huey (1999)
Regulamentos CE, Legislação Nacional
Manual de Inspecção Sanitária de Carnes. II Volume, Aspectos Especiais. Gil, J.I. (2005).

Mapa X - Introdrução às Especialidades em Animais de Companhia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdrução às Especialidades em Animais de Companhia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Artur Severo Proença Varejão (T - 30h; PL - 120h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco Ângelo Nunes Fernandes (PL - 60h)
Justina Maria Prada Oliveira (PL - 120h)
João Pedro De Almeida Carneiro Silva Machado (PL - 30h)
Lisete Maria Tábuas Vieira (PL - 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer o conhecimento básico e as competências práticas relacionadas com a patologia da doença, o seu
diagnóstico, prognóstico, e o tratamento médico e cirúrgico em Neurologia e Medicina do Comportamento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide basic knowledge and practical skills relating to the pathology of disease, diagnosis, prognosis, and medical
and surgical therapy in Neurology and Behavioural Medicine.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução. Neurologia: Síndrome vestibular; Doença do disco intervertebral; Traumatismo medular agudo; Patologias
intracranianas; Convulsões e epilepsia. Medicina do Comportamento: Eliminação inapropriada no gato; Agressão
relacionada com comportamento de dominância; Agressão de natureza territorial; Agressão relacionada com
comportamento de proteção; Agressão direcionada para outros cães; Agressão relacionada com comportamento de
predador; Outras formas de agressão; Ansiedade por separação; Disfunção cognitiva.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction. Neurology: Vestibular syndrome; Intervertebral disc disease; Acute spinal cord injury; Disorders of the
brain; Convulsions and epilepsy. Behavioural Medicine: Feline elimination disorders; Dominance aggression;
Territorial aggression; Protective aggression; Interdog aggression; Predatory aggression; Miscellaneous aggressions;
Separation anxiety; Cognitive dysfunction.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos leccionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes. A UC de Introdução às Especialidades em Animais de Companhia I será
leccionada através de aulas teóricas, demonstração de casos clínicos presentes no Hospital Veterinário da UTAD com
discussão interactiva de casos. Os casos clínicos observados são cuidadosamente seleccionados no sentido de uma
adequada aprendizagem das competências científicas e clínicas necessárias para resolução clínica. Os estudantes
são estimulados para uma orientação clínica durante os processos de diagnóstico e de tratamento dos casos
observados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Regarding the methodologies, an attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with
the students work. The UC of Introduction to Small Animal Specialities I will be divided in classical lectures, case
demonstrations from Small Animal Hospital of UTAD with interactive case managements. Small animal clinical cases
are carefully selected to provoke deep student learning by the acquisition of both basic scientific and clinical
knowledge critical to the case. Actions of the students are stimulated to follow the steps of the clinician during
diagnostic and therapeutic in order to progress towards completion of the case.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos lecionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes. A UC de Introdução às Especialidades em Animais de Companhia será
lecionada através de aulas teóricas e práticas no Hospital Veterinário da UTAD. Procurámos incutir no aluno a
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integração do conhecimento científico multidisciplinar, no diagnóstico, tratamento e prevenção dos problemas
clínicos no campo da neurologia e das doenças do comportamento. Desenvolver nos estudantes a arte de comunicar
com os proprietários, médicos e enfermeiras de forma a otimizar os cuidados médicos.
Avaliação: CF = 0,65 T (0,25 T1 +0,40 T2) + 0,35 P (Apresentação e discussão de caso clínico)
CF = Classificação final; T= Classificação teórica final; P= Classificação prática final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the methodologies, an attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with
the student work. The UC of Introduction to Small Animal Specialities I will be divided in classical lectures and
practical classes in Veterinary Medical Teaching Hospital of UTAD. We apply scientific principles and a
multidisciplinary body of scientific knowledge to the diagnosis, management, and prevention of clinical problems in
the field of neurology and behavioural medicine. Develop in the students the communication skills toward owners,
doctors and nurses necessary to form and sustain effective medical care.
Assessment: FC = 0,65 T (0,25 T1 +0,40 T2) + 0,35 P (Oral presentation and discussion of a clinical case);
FC = Final classification; T= Final theoretical classification; P= Final practical classification
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um
conhecimento abrangente das especialidades clinicas, assegurando simultaneamente a conformidade com os
objetivos da unidade curricular. Assim considera-se essencial que os alunos tenham oportunidade de acompanhar
casos práticos que permitam ter contacto com problemas reais, fazendo a apresentação de um caso clinico. Em
complemento, é assegurada uma avaliação individual através de um exame escrito.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methods and assessment are designed so that students can develop a comprehensive knowledge of clinical
specialties, while ensuring compliance with the objectives of the course. Thus it is considered essential that students
have the opportunity to follow practical cases that allow to have contact with real problems, making the presentation of
a clinical case. In addition, an individual assessment is assured through a written examination.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Manual of Canine and Feline Neurology, Platt SR, Olby NJ
A Practical Guide to Canine and Feline Neurology, Dewey CW
Exame Neurológico em Animais de Companhia, Varejão ASP, Costa MM, Pereira JE
Atlas de Tomografia Computorizada do Encéfalo do Cão, Varejão ASP, Ginja M, Costa LM, Pereira JE, Jesus SS,
Ferreira AJA
Canine and Feline Behaviour Medicine, Debra H, Mills D, Heath S
Handbook of Small Animal Practice, Morgan RV, Bright RM, Swartout MS

Mapa X - Medicina de Aves, Leporídeos e Suínos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Medicina de Aves, Leporídeos e Suínos
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Caetano Simões (T - 30h; PL - 90h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco Geraldes Neto (PL - 120h)
Joana Moreira Valente (PL - 30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de competências na compreensão dos mecanismos etiofisiopatológicos, diagnóstico, tratamento e
prevenção de patologias e ocorrências em aves, leporídeos e suínos de acordo com os seus sistemas de produção;
Análise técnico-económica das explorações e gestão da saúde animal.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Medicine of Poultry, Pigs and Rabbits: Ability acquisition to understanding the pathophysiological mechanisms,
diagnosis, treatment and prevention of diseases in poultries, rabbits and swine’s, according to their production
systems; Economic analysis and herd health management.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Objetivos, conteúdos programáticos e avaliação da unidade curricular. Módulo de Aves: Objetivos zootécnicos e
ciclos produtivos. Princípios básicos de prevenção de doenças. Biossegurança e medidas específicas. Exame clínico
das aves. Doenças de origem nutricional, cardiovasculares, digestivas, genito-urinárias e locomotoras. Programas de
profilaxia médica de acordo com os objetivos zootécnicos. Módulo Leporídeos: índices técnicos; biossegurança;
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ecopatologia. Exame clínico dos animais. Sarnas; Tinhas; Mixomatose cutânea; Necrobacilose plantar. Síndroma
digestivo; Colibaciloses; Salmoneloses; Enterotoxemia; Coccidiose. Rinites; Pasteurelose. Necrobacilose; Listeriose;
VHD; Fibromatose; Estafilococoses. 3.7- Programas sanitários. Módulo Suínos: Plano de produção em suinicultura
intensiva, extensiva e familiar. Dimensionamento das explorações suinícolas. Plano profilático nas diferentes fases.
Perfis sorológicos. Resultados técnico-económicos. Biossegurança.
6.2.1.5. Syllabus:
Aims, contents and evaluation methods of Medicine of Poultry, Pigs and Rabbits.
Avian module: Zootechnical aims and production cycles. Basic principles of disease prevention. Biosafety and specific
measures. Clinical examination. Nutritional, cardiovascular, digestive, genito-urinary and locomotor diseases. Medical
prophylaxis programs in accordance with the zootechnical aims. Rabbits module: Technical indexes; biosafety and
ecopathology. Clinical examination. Scabies; dermatophytosis; myxomatosis; necrobacillosis. Digestive syndrome,
colibacillosis, salmonellosis; coccidiosis. Rhinitis, pasteurellosis. VHD; fibromatosis; staphylococcosis. Sanitary
programs. Swine´s module: production plans for intensive, extensive and familiar farms. Dimensioning of pig farm plan
at different stages. Serological profiles. Technical and economic results. Biosafety.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A nível teórico, a compreensão e o conhecimento da epidemiologia, diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças
em estudo permite a aquisição de competências necessárias à intervenção do Médico Veterinário em diferentes níveis,
curativos e profiláticos, das fileiras produtivas de aves, leporídeos e suínos. O estudo dos fatores ambientais
relacionados com estruturas, normas de maneio e de produção são essenciais para uma conduta de boas práticas de
produção, nos diferentes sistemas, intensivos, semi-intensivos e extensivos conducentes a uma maximização do lucro
com o bem-estar animal, o qual se reflete no estado hígido dos animais e nos índices técnico-económicos. A nível
prático, a realização de tarefas clínicas (atos médico-veterinários) e zootécnicas, incluindo a sua avaliação em
explorações de produção intensiva, permite ao aluno obter um conhecimento real das diferentes fileiras. A elaboração
e discussão de relatórios desenvolve o seu espírito critico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The theoretical level, understanding and knowledge of the epidemiology, diagnosis, treatment and prevention of the
diseases under study allows the acquisition of skills necessary for the intervention of the veterinarian at different
levels, curative and prophylactic, of commodity chains of birds, hares and pigs. The study of environmental factors
related to structures, management and production are essential for the conduct of good production practices in the
different systems, intensive, semi-intensive and extensive leading to maximization of profit with the animal welfare,
which is reflected in the healthy condition of the animals and the technical and economic indices. On a practical level,
performing clinical tasks and animal husbandry, including its evaluation in intensive production farms, allows students
to obtain a true knowledge of different ranks. The preparation and reports for discussion develops their critical
analysis.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas semanais, interactivas com partipação do aluno e recurso a material multimédia e bibliográfico. Aulas
práticas, com realização pelos alunos de tarefas específicas de acordo com o objectivo de cada aula, e da
disponibilidade de animais nas explorações pecuárias de aves, suinos e leporideos da universidade. Recolha de dados
clínicos, sanitários e zootécnicos em explorações intensivas da região, elaboração e discussão dos relatórios.
Avaliação prática: Um mini-teste e um trabalho de grupo (cada vale 17,5 % da classificação final).
Avaliação teórica: Um teste (65% da classificação final).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Weekly theoretical lessons with active students participation. Multimedia e bibliographic resources are used.
The pratical lessons are performed by students according the aim of each class, in the swines, avian and rabbits
experimental explotations of university. Clinical, sanitary and zoothecnical data of external explotations are also taken
in consideration by students (during ambulatory clinic and others external visits) in order to analyse and control their
herd healt management.
Practical assessment: one test and a practical work group (each with a value of 17,5% of final grade);
Theoretica assessment: one test (65% of final grade).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas segue-se sempre a orientação da "Evidenced Based Medicine" e promovemos a procura do
conhecimento autónomo dos discentes, pelo que é incentivada a auto-aprendizagem e promovida a receptividade para
a formação ao longo da vida. O contacto com diferentes tipos de explorações pecuárias, quer na UTAD, quer fora,
permite aos alunos conhecerem diversas realidades com que poderão ter que contactar quando exercerem a profissão
de Médico Veterinário.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures always follows the guidance of "Evidenced Based Medicine" and promote the pursuit of autonomous
knowledge of students, which is encouraged by the self-learning and is promoted the need of training throughout life.
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Contact with different types of livestock farms, in UTAD and outside, enables students to acquire knowledge of diverse
realities with which they may need to know as of veterinarians.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Diseases of Poultry 1- David E. Swayne, J. R. Glisson, L. R. McDougald, L. K. Nolan, D. L. Suarez, V. L. Nair
Diseases of Swine 2- J. Zimmerman, L. Karriker, A. Ramirez, K. Schwartz, G. Stevenson
Diseases of Domestic Rabbits Lieve Okerman, Richard Sundahl
Maladies des Lapins Samuel Boucher et Loïc Nouaille
World Rabbit Science Revista científica periódica

Mapa X - Medicina de Reprodução II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Medicina de Reprodução II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa (T - 22,5h; PL - 120h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
João Carlos Caetano Simões (PL - 120h)
Rita Maria Payan Martins Pinto Carreira (T - 7,5h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O ensino da UC visa conferir competências técnicas e científicas na área da Andrologia e Inseminação Artificial (IA),
habilitando o estudante a:
a) adquirir formação médica que lhe permita estabelecer o diagnóstico das principais doenças do aparelho genital do
macho; e, em função deste, determinar a terapêutica médica/cirúrgica adequada; conhecer o impacto das doenças na
fertilidade
b) adquirir conhecimentos que lhe possibilitem a realização de exame do macho e avaliação da capacidade
reprodutiva (BSE), colheita, processamento e preservação do ejaculado,
c) realizar técnicas de IA nas espécies domésticas,
d) dominar o maneio reprodutivo do macho, através do conhecimento de factores que interferem no desempenho
reprodutivo, monta e IA.
Acresce como objetivo o domínio das técnicas imagiológicas de rotina e domínio das técnicas cirúrgicas necessárias
às intervenções no âmbito da Andrologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to provide technical and scientific expertise in the field of Andrology and Artificial Insemination (AI),
enabling the student to:
a) acquire knowledge that allows the diagnosis of male genital diseases, and depending on the cause, to determine
medical/surgical therapy; understand the impact on fertility of male genital disorders; b) acquire skills to carry out the
evaluation of the male reproductive potential (BSE), collection, processing and preservation of semen; c) realize AI
techniques in domestic animals, d) acquire knowledge on male reproductive management throught the knowledge of
factors that affect the reproductive performance, breeding and AI.
It is also aim of the subject the knowledge on routine imaging techniques on male theriogenology and of surgical
techniques necessary to interventions within andrology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A.Programa teórico
Apresentação (1ª aula)
Módulo I- Fisiologia reprodutiva do Macho (2ª aula: 2 horas); Módulo II- IA (3ª-6ª aula: 6 horas)
II.1- Processamento, preservação e armazenamento de sémen
Módulo III- Patologia do aparelho reprodutor do Macho (6ª-13ª aula: 16 horas).
B.Programa prático
1- Exame Andrológico de Ruminantes (2 horas) (Breeding Soundness Examination).
2- Exame Andrológico de macho de pequenos animais (Cão 2 horas). 3- Recolha e avaliação de sémen de suíno (2
horas). 4- Processamento & Preservação de sémen (2 horas).
5- Avaliação de sémen descongelado (2 horas).
6- Ecografia de doenças do genital do macho-pequenos (2 horas).
7- Recolha de fluido prostático/Citologia aspirativa (2 horas).
8- Inseminação Artificial em Espécies Pecuárias (Bovino e Suíno) (4 horas).
9- Inseminação Artificial em Pequenos Animais (2 horas).
11- Intervenções cirúrgicas do genital masculino: Orquiectomia no Suíno (2 horas).
12- Discussão de Casos clínicos (4 horas).
6.2.1.5. Syllabus:
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A.theoretical
Presentation of the curricular unit (1st class)
Module I- Male Reproductive Physiology; Module II-Artificial Insemination;
Module III-Pathology of the male reproductive tract (6th-13th class: 16 hours). III.1-Congenital and Embryonic
Anomalies (4 hours); III.2-Andrology small animals; 8 hours. III.3-Bull andrology; 2 hours. III.4-Andrology small
ruminants and pigs; 1 hour.
III.5-Stallion Andrology; 2 hours. B. Practical programme
1 - Ruminant BSE (2 hours) 2 – Dog BSE (2 hours). 3 - Collection and evaluation of porcine semen (2 hours).
4 - Processing & preservation of semen (2 hours).
5 - Evaluation of thawed semen (2 hrs).
6 - Ultrasound diagnosis of diseases (2 hours).
7 - Collection of prostatic fluid/aspiration cytology in dog (2 hours).
8 – AI in Livestock Species (Beef and Pork) (4 hours).
9 - AI in Small Animals (2 hours).
11 - Surgical interventions of the male genital (2 hours).
12 - Discussion of Clinical Cases (4 hours).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo objetivos principais da UC providenciar conhecimentos especializados acerca da medicina da reprodução do
macho; das doenças do foro genital, dos métodos de avaliação da fertilidade potencial e de exame andrológico, da
avaliação, processamento e preservação de sémen e das técnicas de IA; todo o conteúdo programático da UC está
estruturado no sentido de ser assegurada uma aprofundada formação teórica e prática que forneça ao aluno as
ferramentas necessárias ao desenvolvimento de competências técnicas nas várias áreas de intervenção (saber-fazer)
e de aprendizagem (saber-saber).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
As the main objectives of the UC are to provide knowledge about the male reproductive medicine, the diseases of the
genital tract of the male, methods of assessment of potential fertility and breeding soundness examination, evaluation,
processing and preservation of semen and AI techniques; the curriculum of the UC is structured in order to be assured
a solid theoretical and practical training to allow the students the tools needed to develop capability and technical
skills in the different areas of intervention.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas, de carácter expositivo e recorrendo ao power-point, estão organizadas por temas e integram sempre
que possível exemplos práticos e casos clínicos/vídeos do repertório pessoal do docente que realcem a componente
teórica. O resumo da aula é disponibilizado ao aluno previamente através do Side permitindo ao aluno um contacto
prévio antes da aula. Nas aulas práticas o grupo é previamente subdividido sendo que cada subgrupo encontra-se
atribuído a um docente com o objetivo de promover o contacto privilegiado com casos clínicos do foro da andrologia;
familiarização com técnicas de recolha, avaliação e processamento de sémen ou o trabalho com cadáver. Estas aulas
decorrem nas instalações pecuárias da vacaria, pocilga ou ovil ou no Hospital Veterinário da UTAD.
Avaliação: 1) Dois testes teórico-práticos (40% cada); 2) Avaliação do trabalho apresentado pelos alunos de um caso
clínico acompanhado no HVUTAD (15%); 3) Avaliação do interesse e participação nas aulas (5%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lectures are expository and power-point presentations are organized by subject and integrate,
whenever possible, practical situations such as clinical cases/ personal videos of the teacher’s repertoire that put into
practice the theoretical component.
In the practical classes the group is previously divided and each subgroup is assigned to a teacher in order to promote
a close contact with andrological clinical cases –where students are challenged to obtain a clinical diagnosis and
propose a treatment-; semen collection and laboratory techniques for evaluation and processing of semen or the work
in cadaver. These classes take place in the facilities of dairy farming pens, swinery or in the HVUTAD.
Assessment: Two theoretical-practical tests (40% each); 2) Evaluation of the work presented by the students of a
clinical case in HVUTAD (15%); 3) Evaluation of the interest and participation in class (5%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas a participação dos alunos é estimulada, sempre que possível, no decorrer da exposição teórica com
a introdução de casos clínicos, valorizando a componente teórica e estimulando a pesquisa fora do espaço físico da
sala de aula, fundamental à tão desejada aprendizagem ao longo da vida.
Nas aulas práticas é fomentada a participação prática dos alunos e a discussão crítica dos casos clínicos, pelo que a
constituição de grupos pequenos facilita esta abordagem. As aulas práticas seguem uma sequência habitual de
exposição prévia-demonstração-execução de técnica(s). Além das práticas acima descritas decorrem ainda sessões
práticas com recurso a cadáveres a fim de serem executadas as técnicas de inseminação intrauterina na cadela e
citologia aspirativa da próstata, necessárias ao treino de competências técnicas. Os estudantes participam também
em IA no suíno e em orquiectomias em leitões. Na última aula prática do semestre decorrem as apresentações dos
casos clínicos pelos alunos. Os trabalhos são apresentados oralmente por grupos de 3-4 alunos e versam casos
clínicos do foro da medicina da reprodução, sendo seguidos por uma sessão de discussão e dúvidas. Também aqui é
valorizada a pesquisa e investigação que os alunos realizaram no tópico em questão.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical classes
Students participation is encouraged, whenever possible, in the course of lecturing with the introduction of clinical
cases, emphasizing the theoretical part and stimulating research outside the physical space of the classroom, so
crucial to the desired learning throughout life.
Practical classes
In practical classes it is encouraged the practical participation of students and critical discussion of clinical cases, so
the formation of small groups facilitates this approach. Practical classes follow a sequence of prior exposition-usualdemonstration of technique (s)-execution by the students. In addition to the practices described above also exist
practical sessions using cadavers, with the aim of being executed techniques of intrauterine insemination in the bitch
and aspirative cytology of the prostate, allowing, with this approach, the training of the students' technical skills .
Students also participate in AI's in swine and orchiectomies in piglets. In the last class of the semester take place the
presentations of clinical cases by the students. The works are presented orally to the class by groups of 3-4 students
and deal with clinical cases of the reproductive medicine area and is followed by a discussion session. Also here is
very appreciated the research that students conducted on the topic in question.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Current Therapy in Large Animal Theriogenology 2nd Edition R Yougquist & Threfall
Canine and Feline Theriogenology Jonhston, Kustritz & Olson
Equine breeding management and artificial insemination J.C.Samper
Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics D.Noakes, T.Parkinson, G.England
Clinical Canine and Feline Reproduction M. V. R.Kustritz

Mapa X - Melhoramento Animal
6.2.1.1. Unidade curricular:
Melhoramento Animal
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge António Colaço (T - 30h; OT - 7h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António Mário Domingues Silvestre (PL - 120h; S- 4,95h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver competências para a realização do melhoramento genético animal. Compreender a importância da
variabilidade fenotípica e da estimativa de parâmetros genéticos (heritabilidade, repetibilidade). Apreender os
conceitos valor genético e progresso genético. Perceber a importância dos registos fenotípicos e genealogias.
Dominar a implementação de alguns modelos de avaliação genética, fazendo uso de meios computacionais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Developing skills for the realization of animal breeding. Realize the importance of phenotypic variability and the
estimation of genetic parameters (heritability, repeatability). Understand the concepts of breeding value and genetic
progress. Realize the importance of phenotypic records and genealogies. Realize the implementation of some genetic
models for animal evaluation, using computational resources.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente Teórica:
1. Modelo Genético
2. Repartição da Variância
3. Covariância Genética entre Indivíduos
4. Heritabilidade
5. Medidas de Associação Fenotípica, Genética e Ambiental
6. Seleção
7. Cruzamentos
8. Utilização conjunta da seleção e do cruzamento.
9. Melhoramento para:
9.1. Resistência a doenças
9.2. Características produtivas e reprodutivas
9.3. Características morfológicas
Componente prática:
1. Genética Quantitativa Aplicada
1.1. População
1.2. Raça, estirpe, linha
1.3. Genótipo
1.4. Fenótipo
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1.4. Características quantitativas
2. Relações de Parentesco
3. Estimativa de Parâmetros Genéticos
4. Avaliação genética dos animais
5. Progresso Genético
6. Estruturas das Raças, Seleção e Cruzamentos
7. Introdução ao BLUP
7.1. Introdução à álgebra matricial
7.2. O Modelo Animal
7.2.1. Construção do modelo animal
7.2.2. Construção das equações do modelo misto
7.2.3. Precisão da avaliação
7.3 a 7.5. Modelos: pai; de receptibilidade; com efeitos ambientais comuns
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical:
1. Genetic Model
2. Variance Partition
3. The Genetic Covariance between Individuals
4. Heritability
5. Measures of Association Phenotypic, Genetic and Environmental
6. Selection
7. Crossings
8. Joint use of selection and crossing.
9. Improvement to:
9.1. Disease resistance
9.2. Productive and reproductive traits
9.3. Morphological Characteristics
Practical component:
1. Applied Quantitative Genetics
1.1. Population
1.2. Breed, strain, line
1.3. Genotype
1.4. Phenotype
1.4. Quantitative traits
2. Kinship Relations
3. Estimation of Genetic Parameters
4. Genetic evaluation of animals
5. Genetic Progress
6. Structures of the Races, Selection and Hybridization
7. Introduction to BLUP
7.1. Introduction to matrix algebra
7.2. The Animal Model
7.2.1. Construction of animal model
7.2.2. Construction of the mixed model equations
7.2.3. Accuracy assessment
7.3. Model Father
7.4. Repeatability Model
7.5. Model with Common Environmental Effects
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A abordagem de forma integrada e progressiva do programa da unidade curricular irá permitir que os alunos
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstos nos objetivos, garantido assim a coerência com os
conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos pressupõem a integração de conhecimentos nas áreas da
bioestatística e da genética com o objetivo de atingir a capacidade de realizar avaliação genética para características
produtivas, reprodutivas e resistência a doenças.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The carry out of the program, in an integrated and gradual way, will enable students to develop the knowledge and
skills set out in the objectives, thereby ensuring consistency with the syllabus. The syllabus presupposes the
integration of knowledge from the areas of biostatistics and genetics in order to achieve the ability to perform genetic
evaluation for production traits, reproductive traits and disease resistance.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas serão expostos os conceitos teóricos constantes do programa, em sessões com a duração de
50+50 minutos (com 10 minutos de intervalo). As aulas práticas, em sessões com a duração de 100 minutos, serão
abertas com uma breve exposição do protocolo a realizar. Segue-se a execução do protocolo e discussão dos
resultados. O protocolo consiste na aplicação de conceitos expostos nas aulas teóricas, recorrendo a meios
informáticos e a bases de dados de pequena escala. No fim da aula prática será apresentado aos alunos um protocolo
com bases de dados de grande escala, para realizar em regime de auto-estudo.
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A avaliação será contínua, mediante a realização de três provas (duas provas escritas e uma prova no computador)
envolvendo as matérias lecionadas, sendo a classificação final obtida ponderando os vários elementos de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical concepts of the program are mainly exposed in theoretical lectures,in sessions lasting 50 +50 minutes
(with a 10 minutes break). Practical classes are open with a brief presentation of the protocol to execute in a session of
100 minutes. It follows the execution of the protocol and discussion of the results. The protocol involves the
application of concepts exposed in lectures, using informatic tools and small scale databases. At the end of the
practice session will be presented to the students a self-study protocol, involving large scale databases. The
evaluation will be continuous, by conducting three tests (two written tests and a test on the computer) involving the
taught program. Final classification is obtained by weighting the various elements of evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O amplo uso de programas informáticos especializados e de bases de dados reais na aplicação de conceitos de
melhoramento genético é a abordagem metodológica adequada para a realização dos objetivos desta unidade
curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The extensive use of specific software and real databases in application of breeding concepts is the appropriate
methodological approach to achieving the goals of this course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Veterinary Genetics Nicholas, F. W
Breeding for Disease Resistance in Farm Animals F W Nicholas
Selection Indices and Prediction of Genetic Merit in Animal Breeding CAMERON

Mapa X - Opção VII - Cuidados Intensivos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VII - Cuidados Intensivos
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Ribeiro Dias (TP - 7,5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Artur Severo Proença Varejão (TP - 3,75h)
Carlos Alberto Antunes Viegas (TP - 3,75h)
Filipe da Costa Silva (TP - 7,5h)
José Eduardo Teixeira Pereira (TP - 3,75h)
Luís Miguel Joaquim Marques Antunes(TP - 3,75h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmitir os conhecimentos e treino essenciais em medicina de emergência nos animais de companhia, no que se
refere aos princípios activos utilizados e técnicas médico-cirúrgicas básicas de intervenção em situações médicas e
cirúrgicas de emergência.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Theoretical and practical teaching on canine and feline emergency and critical care, namely referring the drugs used
and the medical and surgical techniques applied in medical and surgical emergency cases.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Abordagem ao doente traumatizado.
Triagem. Fluidoterapia. Choque. Monitorização avançada. Conhecer os benefícios do equipamento de monitorização
como CVP, sPO2, ETCO2, ECG, BP, Doppler. Gases no sangue, equilíbrio ácido-básico, oxigenação e ventilação.
Insuficiência renal aguda. Obstrução urinária. Uroabdómen. Tratamento de emergência do doente com insuficiência
renal aguda (ARF).
Utilização de narcóticos e analgésicos em doentes críticos. Protocolos anestésicos em Cuidados Intensivos.
Ventilação mecânica.
Reanimação cardio-respiratória. Adquirir conhecimentos básicos de reanimação cardiopulmonar e cerebral (CPCR).
Procedimentos a nível torácico e cirurgia torácica de emergência.
Emergências neurológicas. Traumatismo craniano. Status epilépticos.
Abdómen agudo. procedimentos gerais em urgências gastrointestinais.
Urgências reprodutivas e pediátricas.
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6.2.1.5. Syllabus:
Introduction into the state of art of the emergency veterinary medicine.
Topics: Triage. Respiratory Assessement. Diagnostic Imaging Thorax. Fluid therapy. Blood gas: acid-base. Blood gas:
oxygenation and ventilation. Mechanical ventilation. Parenteral nutrition. Shock. Analgesia and Anesthesia of the
Emergency and Critical Care (ECC) Patients. Assessment and monitoring of ECC patient. Cardiac Emergencies.
Approach to Trauma. Chest Trauma. Abdominal Trauma. Cardiopulmonary and Cerebral Resuscitation (CPCR) Theory.
Emergency management of the patient with Acute Renal Failure (ARF). Feline lower urinary tract diseases (FLUTD).
Neurological emergencies. Paraplegia and Paralysis. Status epilepticus. Acute adbominal and gastrointestinal
emergencies. Castric dilatation-volvulus (GDV). Reproductive and paediatric emergencies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos leccionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes. A UC de Cuidados Intensivos será leccionada através de seminários teóricos,
demonstração de casos clínicos presentes no Hospital Veterinário da UTAD, discussão interactiva de casos, práticas
laboratoriais e exercícios sobre técnicas cirúrgicas de emergência. A discussão de casos focará essencialmente a
insuficiência respiratória, fluidoterapia e o abdómen agudo e as práticas laboratoriais versarão os acessos venosos e
das vias aéreas, a monitorização, colocação de tubos de drenagem torácica/ alimentação por tubo gástrico e técnicas
de reanimação cardiopulmonar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Regarding the methodologies, an attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with
the student work. The UC of Intensive Care will be divided in classical lectures, case demonstrations from Small
Animal Hospital of UTAD, interactive case managements, practical labs and surgical exercises. The case discussions
will be focused in the respiratory distress, fluid therapy and acute abdomen and the practical labs in venous access,
airway access, monitoring, tubes and cardiopulmonary resuscitation techniques.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC de Cuidados Intensivos será leccionada através de seminários teórico-práticos, discussão interactiva de casos e
exercícios sobre técnicas cirúrgicas de emergência. A discussão de casos focará essencialmente a insuficiência
respiratória, fluidoterapia e o abdómen agudo e as práticas laboratoriais versarão os acessos venosos e das vias
aéreas, a monitorização, colocação de tubos de drenagem torácica/ alimentação por tubo gástrico e técnicas de
reanimação cardiopulmonar.
As horas de contacto com o docente terão um cariz teórico-prático (28 h). Será estimulado o estudo independente (24
h), estando previstas 2 horas para avaliação através de prova teórica escrita. Prevê-se a realização de demonstração e
discussão de algumas das técnicas e protocolos de reanimação cardio-pulmunar e suporte utilizados na manutenção
dos sistemas orgânicos em situações clínicas de Emergência e Cuidados Intensivos.
Avaliação: Os alunos devem ter assiduidade a, pelos menos, 70% das aulas; Exame oral
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
An attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with the student work. The UC of
Intensive Care will be divided in classical lectures, case demonstrations from Small Animal Hospital of UTAD,
interactive case managements, practical labs and surgical exercises. The case discussions will be focused in the
respiratory distress, fluid therapy and acute abdomen and the practical labs in venous access, airway access,
monitoring, tubes and cardiopulmonary resuscitation techniques.
The contact hours with the professor will be of theoretic-practical (28 h) teaching. It will be the study by students them
self (24 h), and it would be fixed 2 hours for a theoretical written student’s examination. Demonstration and discussion
of some techniques and protocols used for the cardio-pulmonary reanimation and emergency and intensive care
patient’s support will be performed.
Evaluation: Student must attend to 70% of summarized lessons; Oral examination:
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A medicina de cuidados intensivos é uma das áreas mais importantes da medicina veterinária e está em permanente
evolução. As aulas da UC serão divididos em diferentes tipologias (seminários teórico-práticos, discussão interactiva
de casos e exercícios sobre técnicas cirúrgicas de emergência, gestão de casos, práticas laboratoriais). Assim, devem
proporcionar as bases científicas e práticas que permitem o desenvolvimento de competências para o diagnóstico,
terapia e tratamento da medicina de cuidados intensivos e a necessidade de atualização permanente nesta área.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Intensive care is one of the most important areas of veterinary medicine and is in permanent evolution. The classes of
the CU will be divided in different typologies (classical lectures, case demonstrations from Small Animal Hospital of
UTAD, interactive case managements, practical labs and surgical exercises). Thus should provide the scientific and
practices foundations that allow the development of skills in the diagnosis, therapy and treatment of emergency care
medicine and the need for continuous updating in this area.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BSAVA Manual of Canine and Feline Emergency and Critical Care King L, Boag A
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Mapa X - Opção VII - Geriatria e Oncologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VII - Geriatria e Oncologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar conhecimentos no âmbito do diagnóstico, prognóstico e terapêutica. Desenvolver competências que
permitam seleccionar a melhor opção terapêutica direccionada à individualidade dos casos observados na oncologia e
geriatria do cão e do gato.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Deepening knowledge in the diagnosis, prognosis and therapy. To develop skills to select the best treatment option
geared to the individuality of the cases observed in oncology annd geriatry of the dog and cat.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Oncologia: Impacto da patologia Oncológica em Clínica de Pequenos Animais. A investigação aplicada à Oncologia
Clínica. Novas modalidades terapêuticas em Oncologia Veterinária. AINES e Cancro: implicações clínicas. Definição de
quimioterapia metronómica; Doenças melanocíticas do cão e do gato;
Geriatria:Maneio clínico do cão e gato geriátrico aparentemente saudável: Exame físico; painel analítico base e
eventuais terapêuticas preventivas.; Maneio clínico do cão e gato geriátrico doente: Exame físico; painel analítico;
considerações diagnósticas e terapêuticas.; Problemas comportamentais no animal geriátrico. ; Principais doenças
renais, cardiacas e hepáticas no animal geriátrico.
6.2.1.5. Syllabus:
Oncology: Impact of pathology in Oncological Clinic of Small Animals. Applied research to Clinical Oncology. New
therapeutic modalities in Veterinary Oncology. NSAIDs and cancer: clinical implications. Definition of metronomic
chemotherapy; melanocytic diseases of the dog and cat;
Geriatrics: Management of clinical geriatric dog and cat apparently healthy or with disease: Physical examination;
panel analytical basis and possible preventive therapies.; Geriatric behavioral problems in the geriatic pet; Major renal,
cardiac and liver idiseases in geriatric animals.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos abrangem os principais tópicos em Oncologia e Geriatria, permitindo ao aluno
aprofundar conhecimentos antecedentes, bem como adquirir novos conhecimentos, capacitando-o ainda para outras
aprendizagens através de atividades de pesquisa autónoma. A formação compreenderá a apresentação das bases
teóricas, sendo consolidada com o acompanhamento de casos clínicos previamente preparados pelo docente e que
ilustram os conteúdos lecionados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus covers key topics in Oncology and Geriatry, allowing students to deepen background knowledge and
acquire new knowledge, enabling him to acquire additional knowledge through independent research. The training will
include the presentation of the theoretical basis, and consolidated with the monitoring of clinical cases previously
prepared by the teacher and illustrating the lected content.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos lecionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes. As aulas teórico-práticas são de 3 tipos:
- aulas expositivas onde são abordados os conteúdos teóricos;
- aulas de discussão de casos clínicos previamente preparados pelo docente onde o estudante é estimulado à
discussão dos casos clínicos;
- aulas de discussão de artigos científicos que abordem temas emergentes nas áreas da oncologia e geriatria
veterinárias.
Avaliação: Avaliação contínua onde será tido em conta: a pontualidade, a assiduidade, o material, a avaliação de
competências adquiridas em aulas anteriores, o interesse, adaptação a novas metodologias e temáticas, execução de
técnicas.
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Apresentação de dois trabalhos (70% da nota final) ao longo do semestre, acerca de um tema escolhido pelo docente e
sorteado aleatoriamente pelos alunos. A classificação final terá de ser superior a 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
With regard to methodologies, search will be combined in balanced doses, the contents lected by the teacher with the
students' work.
The theoretical classes are of three types:
- Lectures where the theoretical contents are covered;
- Discussion of clinical cases previously prepared by the teacher where the student is encouraged to discuss the
clinical cases;
- Discussion of scientific articles that address emerging issues in the areas of oncology and veterinary geriatrics.
Assessment: - Continuous assessment (30% of final grade) which will be taken into account: punctuality, attendance,
material, evaluation of skills acquired in previous classes, interest, adapting to new methodologies and thematic
execution techniques.
- Presentation of two group work (maximum of 4 participants) (70% of final grade) at the end of the semester, on a topic
chosen by the teacher and students drawn randomly. The final rating will be higher than 9.5.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um
conhecimento abrangente das especialidades clinicas, assegurando simultaneamente a conformidade com os
objetivos da unidade curricular. Assim considera-se essencial que os alunos tenham oportunidade de acompanhar
casos práticos que permitam ter contacto com problemas reais, fazendo a apresentação de um caso clinico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching and assessment methods are designed so that students can develop a comprehensive knowledge of
clinical specialties, while ensuring compliance with the objectives of the course. Thus it is considered essential that
students have the opportunity to follow practical cases and have contact with real problems, through the presentation
of a clinical case.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Geriatrics and Gerontology of the Dog and Cat Johnny Hoskins
Small Animal Clinical Oncology Withrow S.J., Vail D.M.

Mapa X - Opção VII - Novas Tecnologias Reprodutivas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VII - Novas Tecnologias Reprodutivas
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Maria Payan Martins Pinto Carreira (TP - 15h; OT - 1,95h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa (TP - 15h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objetivos específicos desta UC conferir ao aluno competêncas profissionais gerais no contexto da novas
tecnologias reprodutivas, tornando-o capaz de aconselhar e desenvolver os protocolos necessários à implementação
das novas metodologias quer na vertente da fileira de produção animal como no apoio a populações em risco de
extinção ou naquelas em que se observem falhas de fertilidade. Como objetivos adicionais procurar habilitar o
estudante a desenvolver capacidades de análise crítica e escrita científica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course students will aquire set of skills in the context of assisted reproduction, and will be able to advise and
establish the protocols essential to the implementations of the new methodologies in animal production or in support
to conservation programs in populations at risk of extinction. This subject complements the curriculum in the area of
Reproduction and Reproductive Pathology, thereby allowing the student to consider the use of assisted reproduction
techniques as an breeding management tool or as a therapeutic approach to infertility. Additional objectives include
the development of soft skills, in particular in the area of critical thinking, situations analysis and scientific writing, as
well as the interpersonal communication.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Conceitos gerais e conceitos éticos
I.1- Ética na manipulação da reprodução
I.2 - Manipulação do ciclo éstrico e manipulação do desenvolvimento folicular: breve revisão
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Módulo II - Transferência embrionária
Módulo III- Sexagem de sémen e de embriões
Módulo IV- Produção in vitro de embriões de maturação de oócitos in vitro
Módulo V - Clonagem
Módulo VI - Produção de animais transgénicos
6.2.1.5. Syllabus:
Module I - General concepts and ethical concerns
Ethical issues in reproduction manipulation
Refreshing on the estrous cycle manipulation and induction of ovulation
Module II- Sperm and embryo sorting
Module III- Sperm related technology
III.1 - Collection of epididymal sperm
III.2 - In vitro sperm capacitation
Module IV- Embryo transfer
IV.1 - Oocyte collection and in vitro embryo production
IV.2 - In vivo embryo production and collection
IV. 3 - Embryo transfer
Module V - Cloning
Module VI - Production of transgenic animals
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A UC Novas Tecnologias da Reprodução debruça-se sobre as técnicas e procedimentos disponíveis na área de
Reprodução Assistida, as quais pretendem aumentar a probabilidade de obter uma gestação e maximizar a produção
de descendência, seja por meios naturais ou artificiais, com base em reprodutores de excelente qualidade genética, e
que por algum motivo apresentem défice de fertilidade. Sendo leccionada no último ano do MIMV, procura-se integrar
nesta UC os conhecimentos que os alunos adquiriram na área da reprodução e patologia reprodutiva ao longo de
semestre anteriores, aprofundando-se nesta UC as técnicas subjacentes à aplicação de um protocolo de reprodução
assistida tomando como modelos sobretudo os animais de produção. Mais, pretende-se ainda, estimulando a
racionalização e o pensamento crítico, que o estudante seja capaz de analisar as diferentes metodologias no que
respeita à eficiência, eficácia e capacidade de resolver um problema específico na área de conhecimento em questão.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The New Reproductive Technologies is a subject focused on the techniques and procedures available in the area of
assisted reproduction, which aim to increase the probability of achieve pregnancy and maximize the reproductive
output, either naturally or artificially, using breeders of excellent genetic quality, which for some reason present
deficient fertility. Being taught in the last year of MIMV, it seeks to integrate the knowledge that UC students have
acquired in the reproduction and reproductive pathology subjects over previous semesters, therefore deepening the
knowledge on techniques underlying the protocols for assisted reproduction using mainly the farm animals as models.
Moreover, we intend to further stimulate reasoning and critical thinking to strengthen the student´s skills in the
analysis of the different methodologies with respect to efficiency, effectiveness and ability to solve a specific problem
in this particular area of knowledge. The goals of UC are thus
defined.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são leccionadas numa tipologia mista, entre teórico-prática e prática, com base em material biológico
disponível, sendo o estudante chamado a desenvolver os protocolos subjacentes às técnicas laboratoriais na área de
biotecnologia reprodutiva. Em complemento, e através da plataforma moodle, desenvolvem-se atividades de pesquisa
e construção de bases de dados, adequadas à área científica da UC.
Avaliação: A UC será avaliada com base em três trabalhos individuais, a desenvolver quer em regime presencial quer
em período de estudo individual:
1 - análise swot sobre uma técnica de reprodução assistida
2 - análise crítica e revisão de um artigo sobre a eficiência in vivo de uma técnica de reprodução assistida
3 - análise crítica e revisão de um artigo sobre a consequências negativas associadas, in vivo, a um dos
procedimentos utilizados numa técnica de reprodução assistida.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes include different typologies, and may be mixed theoretical and practical or exclusively practical, depending on
available biological material. Students are call to discuss different assisted reproductive techniques and to develop the
underlying protocols in associated laboratory techniques or husbandry. In addition, and supported by the Moodle and
Google Drive platforms, they develop research activities and construction of written documents and databases,
appropriate to the scientific area of UC.
Assessment: The student assessment is based on three individual works/activities to be developed either in
attendance or in individual study period:
1 - SWOT analysis on a assisted reproductive technique
2 - review and revision of an article on the in vivo efficiency of a reproductive technology assisted
3 - review and revision of an article on the associated negative consequences, in vivo, one of the procedures used in
assisted reproductive technology.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De acordo com os objectivos definidos, importa transmitir aos alunos os conceitos teóricos respeitantes às técnicas
de reprodução assistida em animais, com vista a complementar os conhecimentos adquiridos em outras UC da área
de Reprodução Animal e Patologia Reprodutiva. O desenvolvimento das aulas em tipologias mistas, permite aos
alunos a realização (Hands-on) das técnicas laboratoriais em que assenta a reprodução assistida, a obtenção de
resultados experimentais, que os ajudarão a compreender os assuntos abordados na componente teórica e ainda
discutir os critérios da aplicação de cada uma desta técnicas a situações hipotéticas e/ou reais, ponderar sobre
eventuais consequências da sua utilização ou das alterações de maneio essenciais à implementação destas técnicas.
Permitirá ainda ao aluno prever o sucesso da técnica e identificar e monitorizar potenciais causas de insucesso.
Assim, as aulas de cariz mais prático servirão ainda para promover o aprofundamento das temáticas abordadas nesta
UC e a aquisição das competências práticas referidas anteriormente.
As técnicas de reprodução assistida são hoje em dia um apoio fundamental na produção (sobretudo intensiva), na
correção da infertilidade, nos programas de recuperação de espécies em risco ou no apoio à seleção de indivíduos
geneticamente superiores, podendo ainda contribuir de forma substancial para algumas técnicas de medicina
regenerativa, pela produção de células estaminais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the objectives, this UC confers to the students the theoretical concepts of the assisted reproductive
techniques in animals, and complement the knowledge acquired in other UC area of Animal Reproduction and
Reproductive Pathology. The use of mixed typology classes allows students to develop the laboratory techniques
underlying the assisted reproduction (according to the hands-on approach), obtaining experimental results that will
help them understand the topics discussed in the theoretical lectures and also to discuss the criteria for application of
each techniques to hypothetical and/or real situations, pondering possible consequences of its use or the needs to
change the management which are essential to the implementation of such techniques. It will also enable the student
to predict their success and to identify and monitor potential causes of failure.
Thus, more practical classes also serve to promote the deepening of themes addressed in this UC and the acquisition
of practical skills mentioned above.
Assisted reproduction techniques are nowadays a crucial support in animal production (especially intensive), for
correction of infertility and in the conservation programs in species at risk, or to support the selection of genetically
superior individuals. Moreover these can also contribute substantially to some regenerative medicine techniques for
the production of stem cells.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Factors Affecting Calf Crop: Biotechnology of Reproduction Michael J. Fields, Robert S. Sand, Joel V. Yelich
In vitro fertilization Kay Elder & Brian Dale

Mapa X - Opção VII - Produção de Equinos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VII - Produção de Equinos
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Maria Rosa Sacoto (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer as principais raças de cavalos mundiais, a sua origem e evolução;
Caracterizar a produção equina em termos de censos mundiais, dispersão geográfica e características funcionais e
produtivas;
Caracterizar os principais sistemas de produção;
Identificar as principais fases de crescimento e desenvolvimento dos equinos;
Conhecer o comportamento do cavalo (reprodutivo, alimentar e social);
Identificar as regiões morfológicas e respectivas bases anatómicas, suas belezas e defeitos e classificar as pelagens;
Conhecer a estática e dinâmica em equinos;
Conhecer os principais tipos de alojamentos e equipamentos bem como as técnicas de maneio associadas às rotinas
diárias;
Conhecer os métodos de ferração;
Conhecer as particularidades reprodutivas da espécie e o maneio associado, quer à égua gestante quer aos recémnascidos;
Identificar as particularidades anatómicas do sistema digestivo do cavalo e as suas implicações na alimentação e
formulação de regimes alimentares;
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Know the main breeds of horses world, its origin and evolution;
Characterize the equine production in terms of census, geographic spread and functional and productive
characteristics;
Characterize the main production systems;
Identify key stages of growth and development of horses;
Knowing the horse behavior (reproductive, food and social);
Identify the morphological regions and their anatomical bases, its beauties and defects and classify pelages;
Knowing the static and dynamic in horses;
Know the main types of housing and equipment as well as the management techniques associated with daily routines;
Knowing the methods of shoeing;
Knowing the reproductive characteristics of the species and the associated management either in the pregnant mare
either in newborns;
Identify the anatomical peculiarities of the horse digestive system and its implications for food and formulation of
diets;
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas teórico-práticas:
- Abordagem dos temas de acordo com os objectivos propostos veiculando aos alunos informação primordial sobre a
espécie equina nas suas vertentes mais significativas,
Aulas práticas:
- aulas de consolidação de conhecimentos teóricos e exposição de matérias de cariz eminentemente prático (rotinas
diárias de limpeza e manutenção do cavalo, instalações e equipamentos, ferração, condição corporal
- visita às instalações equinas da UTAD e trabalho prático com os animais;
- projecção de filmes sobre temas específicos (andamentos e maneio);
- exercícios de aplicação de conhecimentos (regiões anatómicas, pelagens, aprumos, resenho)
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical and practical classes:
- Approach of the topics according to the proposed objectives sending out students primordial information about
equine species in its most significant aspects,
Practical classes:
- Consolidation of classes of theoretical knowledge and display subjects in an eminently practical-oriented way (daily
routines of cleaning and horse maintenance, facilities and equipment, shoeing, body condition).
- Visit to the equine facilities UTAD and practical work with animals;
- Film projection on specific topics (tempos and management);
- Practical exercises (anatomical regions, pelage, angulation, etc)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa desta unidade curricular foi elaborado visando atingir os objectivos propostos de forma coerente e
consolidada. Os alunos irão adquirir conhecimentos e desenvolver competências que lhes permitam actuarem nesta
área da produção equina com correcção técnico-científica e eficácia.
Face aos conteúdos programáticos anteriormente expostos, e dado o cariz teórico-prático desta unidade curricular,
pretende-se que sejam atingidos os objectivos propostos de forma faseada e consistente ao longo do semestre.
O programa da Unidade Curricular deve fornecer ao aluno os conhecimentos sobre as características e
especificidades da espécie equina, incluindo a aquisição de
conhecimentos em várias áreas, tais como: anatomia e morfologia, comportamento, crescimento e desenvolvimento,
reprodução, nutrição e alimentação, instalações e sistemas de produção e maneio geral.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program of this course was developed in order to reach the proposed targets in a coherent and consolidated way.
Students will acquire knowledge and develop skills to act in that area of equine production with technical and scientific
knowledge.
In view of the above stated syllabus, and given the theoretical and practical nature of this course, it is intended that the
proposed objectives are achieved in a phased and consistent way throughout the semester.
The Course program should provide the student with knowledge of the characteristics and specificities of the equine
species, including the acquisition of knowledge in various areas, such as anatomy and morphology, behavior, growth
and development, reproduction, nutrition and food, facilities and general management and production systems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta unidade curricular serão utilizadas metodologias de ensino/aprendizagem diversificadas, preferencialmente
centradas no aluno (aprendizagem activa), e que vão de encontro aos princípios orientadores da Declaração de
Bolonha.
Neste modelo é previsto que o aluno desenvolva as diferentes competências específicas, definidas para esta unidade
curricular, e adquira igualmente um conjunto de competências genéricas (capacidade de funcionar de uma forma
eficiente em grupos de trabalho, capacidade de adaptação a novas metodologias e tecnologias de um modo
responsável e
autónomo, etc.). Nesta perspectiva, os métodos e os critérios definidos para avaliação incidem, não apenas na
aquisição dos conhecimentos associados a cada área do saber, mas englobam também as competências genéricas
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…

232/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

entretanto adquiridas.
Avaliação: Classificação final = 0,4 × (classificação teste teórico) + 0, 4 × (classificação teste prático) + 0,2 x
(desempenho e participação nas aulas).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course will use diverse teaching-learning methods , preferably student-centered (active learning), and that meet
the guiding principles of the Bologna Declaration.
In this model it is expected that the student develops the different specific skills defined for this course, and also get a
set of generic skills (ability to function efficiently in working groups, ability to adapt to new methodologies and
technologies in a responsible and autonomicway, etc.). In this perspective, the methods and the criteria for evaluation
focus not only on acquiring the knowledge associated with each field, but also include the generic skills meanwhile
acquired.
Assessment: Final grade = 0.4 × (theoretical test rating) + 0, 4 × (rating practical test) + 0.2 x (performance and
participation in class).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas decorrerão de forma a articular as metodologias de ensino adoptadas de acordo com os temas que estejam a
ser estudados. Serão privilegiadas as metodologias de ensino interactivas, de forma a envolver de modo dinâmico os
alunos no processo de ensino-aprendizagem. Será dada especial atenção à busca orientada e análise de artigos de
índole científica de forma a promover uma familiarização com termos técnicos da área científica em estudo, como
forma não só de aprendizagem mas também de reforço de outras competências como a capacidade de interpretação,
definição de estratégias e aplicação de conhecimentos em contextos diversos. O trabalho de índole prática será
desenvolvido em grupo, estimulando a partilha de ideias e a convivência com formas diversas de analisar questões e
propor soluções. Estes trabalhos práticos serão coordenados e acompanhados pelo docente e terão como objectivo
principal a aquisição de competências de cariz prático que possuem uma importância para a eficaz e eficiente gestão
de efectivos equinos.
A avaliação terá como objectivo aferir o nível de conhecimento teórico e prático atingido pelos alunos e em termos
futuros servirá como referência para ajustamentos que possam ser necessários nos conteúdos, metodologias de
ensino e de avaliação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes take place in order to articulate the adopted teaching methodologies according to the themes that are
being studied. Interactive teaching methods will be emphasized in order to engage in a dynamic way the students in
the teaching-learning process. Special attention is given to the targeted search and analysis of scientific nature of
articles in order to promote familiarity with technical terms of the scientific field of study as a way not only learning but
also increase other skills such as the ability to interpretation, definition of strategies and application of knowledge in
different contexts. The work of practical nature will be developed in groups, encouraging the sharing of ideas and
living with various ways to analyze issues and propose solutions. These practical work will be coordinated and
monitored by the teacher and will have as main objective the acquisition of practical oriented skills that have an
importance for the effective and efficient management of equine herds.
The evaluation will aim to assess the theoretical and practical knowledge level achieved by pupils and future terms will
serve as a reference for adjustments that may be needed in the content, teaching and assessment methodologies.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Hipologia - Guia para o estudo do cavalo Ana Teresa Martins da Silva

Mapa X - Opção VII - Produção Cinegética
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VII - Produção Cinegética
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Victor Manuel de Carvalho Pinheiro
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
José Luís Teixeira de Abreu de Medeiros Mourão
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contextualizar na situação actual, técnica e economicamente a produção cinegética
Conhecer os fundamentos científicos e técnicos das diferentes espécies cinegéticas
Conhecer os fundamentos científicos e técnicos dos diferentes sistemas de produção de espécies cinegéticas e ter
capacidade para identificar e gerir os fatores que afetam a sua sustentabilidade, melhorando os sistemas criação e a
sua produção e rentabilidade
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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To context technically and economically of the Game resources and activities .
To know the scientific and techniques fundaments of different game animals species.
To know the scientific and technical factors of production systems and its application in different contexts, and be able
to identify and administrate the factors that affect the sustainability of these systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1.1. Introdução
1.2. Contextualização do sector cinegético
1.3. Inventário e classificação das espécies cinegéticas
1.4. Principal legislação aplicável ao sector
2. 2. BIOLOGIA DAS ESPÉCIES CINEGÉTICAS
2.1. Sistemática, distribuição, ciclo biológico, características ecológicas
2.2. Aves
2.3. Lagomorfos
2.4. Ungulados
3. 3. PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES CINEGÉTICAS
3.1. Aves, Lagomorfos e Ungulados
3.2. Procedência dos exemplares: Avaliação genética dos animais.
3.3. Aspectos reprodutivos.
3.4. Nutrição e alimentação.
3.5. Instalação e equipamentos; dimensionamento das explorações.
3.6. Adaptação às condições naturais. Manuseamento e transporte dos animais.
6.2.1.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION AND LEGISLATION
1.1. Introduction
1.2. Background of the Game resources and activities
1.3. Inventory and classification of game species
1.4. Main legislation applicable to the sector
2. 2. BIOLOGY OF GAME SPECIES
2.1. Systematic, distribution, life cycle and ecological characteristics
2.2. Birds
2.3. Lagomorphs
2.4. Ungulates
3. 3. PRODUCTION OF MAJOR GAME SPECIES
3.1. Birds, lagomorphs and ungulates
3.2. Origin of animals: Genetic evaluation of animals.
3.3. Reproductive aspects.
3.4. Nutrition and feeding.
3.5. Installation and equipment.
4. Adaptation at the natural conditions. Handling and transport of animals.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A abordagem integrada e progressiva do programa permitirá aos alunos adquirirem os conhecimentos expostos nos
objetivos, garantindo a sua coerência com o programa
A contextualização da situação técnica e económica atual da produção cinegética” será alcançado essencialmente no
ponto 1
O objetivo “Conhecer os fundamentos científicos e técnicos das diferentes espécies cinegéticas” será atingido
quando os alunos se inteirarem dos conhecimentos ministrados e discutidos no ponto 2.
O3º objetivo “Conhecer os fundamentos científicos e técnicos dos sistemas de produção e ter capacidade para
identificar e gerir os fatores que afetam a sua sustentabilidade” serão atingidos com a explanação da matéria dos
pontos 3.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The approach and execution of the course syllabus will allow students to acquire the knowledge and skills set out the
objectives, thus ensuring its consistency with the program.
The objective 1 " context technically and economically of the Game resources and activities " will be achieved mainly
in section 1
The objective 2 "know the scientific and techniques fundaments in different animal game species" will be achieved
when students become aware of the skills provided and discussed in Section 2
The 3rd goal "know the scientific and technical factors of production systems and its application in different contexts,
" intended to be reached after the matter explained in point 3
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os 2 ECTS correspondem a 54 h de trabalho, sendo 20 h de ensino presencial (18 h aulas teórico práticas e 2 h
orientação tutorial). Nas aulas presenciais serão apresentados e discutidos os conceitos teóricos do programa.
A componente prática é constituída por visita de estudo as explorações cinegéticas, onde são apresentados os
sistemas de produção e os fatores responsáveis pela qualidade das produções cinegéticas e ordenamento desta
atividade. São também praticadas algumas operações de maneio com animais.
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Os sumários e todos os diapositivos ou outro material utilizado nas aulas são disponibilizados.
Os estudantes podem ser avaliados por avaliação contínua ou por exame final. A avaliação contínua é constituída por
testes escritos individuais sobre todo o conteúdo. No exame final será avaliado todo o programa
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The 2 ECTS corresponds to 54 hours of work, being 20 hours of classroom teaching (18 h theoretical practical classes
and 2 h tutorials). In the lectures will be exposed the theoretical concepts of the syllabus.
The practical component is constituted by visits to game facilities where will be presented the production systems and
factors responsible for quality of game productions and discussed problems related to the game planning. Some
management operations with animals are practiced.
Summaries and all slides or other material used to support the study in class will be available.
The students may be evaluated by continuous evaluation or by final exam. Continuous evaluation consists of
individual written tests about all syllabus content. The final exam will be about all syllabus content.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá conciliando as metodologias de ensino disponíveis associadas às aulas
letivas presenciais com os objetivos da Unidade Curricular. A obtenção dos conhecimentos científicos e técnicos
previstos nos objetivos será conseguida através da participação dos alunos nas aulas e através do autoestudo. Como
garante da consecução dos objetivos, nas aulas privilegiar-se-ão as metodologias de ensino interativas e
participativas, envolvendo os alunos no processo de ensino e aprendizagem, centrado na procura e na análise de
artigos técnicos e científicos e de outras fontes de conhecimento sobre os diversos temas abordados. Procurar-se-á
também reforçar esta obtenção de conhecimentos sobretudo através de exercícios e exemplos práticos, de modo a
garantir o desenvolvimento das capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos e de
“definir estratégias”, reforçando também a aprendizagem através da realização de algumas práticas de maneio. A
avaliação dos alunos servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas na observância
dos objetivos da unidade curricular, podendo sempre, se necessário, efetuar correções nas metodologias de ensino.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching of the curricular unit will be developed harmonizing the methodologies associated with theoretical and
practical classes with its objectives. The acquisition of the scientific and technical skills of the course will be achieved
through participation in classes. In order to ensure the achievement of these skills, interactive teaching methodologies
will be used in these classes, centered in the search and analysis of scientific manuscripts and other sources of
knowledge, involving students in teaching-learning process. Also in the classes will be reinforced the acquisition of
knowledge through practical exercises and examples, applying the theorical knowledge in practical situations and
ensuring the development of the capabilities of "to apply in different contexts" the acquired knowledge and "to define
strategies". The students evaluation will be used to measure the effectiveness of teaching methodologies in
compliance of the course objectives. In the future, if necessary, some adjustments in methodologies will be performed.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bookhout, Th. A. 1994. Research and management techniques for wildlife and habitats. The Wildlife Society. Maryland..
Buruaga, M. S, Lucio, A. J, Purroy, F. J. 1991. Reconocimiento de Sexo y Edad en Especies Cinegéticas. Gobierno
Vasco. 127 pp.
Buxadé, C. (Ed.) 1997. Zootecnia, bases de producción animal. Tomo XII: Producciones cinegéticas, apícolas y otras.
Mundi-Prensa. Madrid. 381 pp.
Monzón, A., Bento, P. 2001. Trabalhos Práticos de Cinegética. Série Didáctica, Ciências Aplicadas 162. UTAD. Vila Real.
39pp.

Mapa X - Inspecção Higio-Sanitária II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Inspecção Higio-Sanitária II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Sofia Miguens Fidalgo Esteves (T - 11,2h; PL - 75h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Cristina Maria Teixeira Saraiva (T - 5,6h; PL - 120h)
Maria da Conceição Medeiros Castro Fontes (T - 5,6h; PL - 105h)
Maria Madalena Vieira Pinto (T - 5,6h; PL - 120h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o estudante adquira competências na área de Inspecção Sanitária de carnes de aves de capoeira,
coelhos, ovos e ovoprodutos, peças de caça, produtos da pesca, lacticínios e de outro tipo de alimentos, como
alimentos transformados e alimentos menos convencionais (cogumelos, mel, batráquios, caracóis), e ainda das regras
e normas legais que regulam a expedição, distribuição e venda de carnes e seus produtos, sendo os principais
propósitos desta unidade curricular.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that the student acquires skills in the area of Sanitary Inspection of poultry, rabbits, eggs and egg
products, hunting animals , fishery products, dairy products and other foods, such as processed foods and foods less
conventional(mushrooms, honey, frogs, snails) and even the rules and laws governing the shipment, distribution and
sale of meat and meat products.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I-Inspeção Sanitária de carnes de aves de capoeira, coelhos:
Transporte para o matadouro (consequências do transporte). Condições de admissão, procedimento de Inspeção ante
e post mortem. Inspeção na exploração. Requisitos técnicos e higiénicos no abate, preparação, acondicionamento,
embalagem, refrigeração e congelação de carcaças e respetivas miudezas. Alterações das carnes, acondicionamento e
processamento de subprodutos. Critérios, decisões e marcação sanitária. Inspeção e Comercialização de Ovos e
Ovoprodutos, caça.
II-Controlo e Inspeção de produtos da pesca; classificação e taxonomia
Espécies comestíveis e tóxicas. Métodos de obtenção, a aquicultura. Métodos de conservação. Alterações em peixes.
Inspeção e fiscalização de peixe, moluscos e crustáceos.
III-Segurança Sanitária de alimentos em unidades de restauração, controlo de leite e lacticínios e de outro tipo de
alimentos como: alimentos transformados e alimentos menos convencionais (cogumelos, batráquios e caracóis).
6.2.1.5. Syllabus:
I- Concepts of hygiene and Sanitary Inspection of meat of poultry, rabbits and game :
procedures and importance of the ante mortem examination; slaughter process and procedures, hygienic conditions
and its influence on meat quality; differential diagnosis in fraud situations that involve animal species exchange;
procedures and importance of post mortem examination, sanitary decisions and legal involvement according to the
hygienic or sanitary process observed (repugnant, bacterial, viral, parasitological).
II- Marketing and Inspection of Eggs and Egg product.
III- Control/ Inspection of fishery products. Classification casis and taxonomy.
Edible and toxic species. Methods of preservation. Changes in fish. Inspection and surveillance of fish and shellfish,
applicable legislation.
III- Health Security in food catering units, control of milk and dairy products and other foods such as processed foods
and less conventional foods (mushrooms, frogs and snails).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos desta unidade curricular constituem uma componente indispensável ao desenvolvimento
das funções de Médico Veterinário na área profissinal de Inspecção Sanitária, concretamente das de carnes de ave,
coelhos e caça, assim como na inspeção e fiscalização de ovos e pescado e outros alimentos de origem animal. O
conteúdo programático da UC aportará ao estudante um complemento formativo importante, permitindo o
aprofundamento de tópicos específicos, enquadrados numa perspectiva interdisciplinar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this course is an indispensable component of the development of the functions of the Veterinarian as
Sanitary Inspection area, specifically of the meat of poultry, rabbits and game, as well as the inspection and
supervision of eggs and fish and other foods animal. The program content will contribute to the student's knowledge,
allowing the deepening of specific topics, framed in an interdisciplinary perspective.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino nas aulas teóricas, é essencialmente o método expositivo oral e centrado no docente, que
funciona como fonte de informação. Iniciam-se pela comunicação dos objectivos e pela comunicação da sequência de
matérias da aula, seguindo-se a apresentação dos conteúdos através da utilização de apresentações multimédia. Os
estudantes são estimulados a questionar e a contribuir, a integrar conceitos e conhecimentos adquiridos no âmbito de
outras UCs.. No fim de cada aula realiza-se a recapitulação das matérias apresentadas e das principais conclusões.
O ensino prático é efectuado, tanto quanto possível, de modo integrado e complementar aos temas abordados nas
aulas teóricas e decorre em ambiente real de trabalho, em laboratório ou com a simulação de casos e estudo de casos.
Avaliação prática: Resolução de problemas (7,5%); Estudos de caso ou simulação de casos e Apresentação de
trabalho de grupo ou relatório (5%), teste prático (37,5%); Avaliação teórica: um teste (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching process in the classroom, is essentially through oral exhibition. Begin by communicating the objectives
and the communication sequence of raw class, followed by the presentation of content through the use of multimedia.
Students are encouraged to question and contribute, and integrate concepts and knowledge acquired in other
subjects. At the end of each class the matters presented and the main conclusions will be recapitulated.
The practical teaching is done as far as possible, in a way integrated and complementary to the topics discussed in the
theoretical lectures. We include practical classes in 3 different types: Lessons in a real working environmentSlaugtherhouses; Laboratory classes, and simulation of cases and case studies.
Practical assessment: problem solving (7,5%), Case studies or case simulation and presentation of group work or
report (5%) and one written test (37,5%). Theoretical assessment: one written test (50%)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A coerência da metodologia de ensino utilizada é demonstrada pela tipologia de aulas práticas realizadas,
previligiando aulas em ambiente real de trabalho e simulações de casos reais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence of teaching methodology is achieved through the efforts of a practical education as much as possible,
integrated and complementary to the topics discussed in the theoretical lectures.
The typology of practical classes held, privileging lessons in a real working environment and simulations of real cases
allow us to demonstrate that coherence.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Meat Hygiene. 10th edition W.B. Saunders Compt. LTD. London, UK. Gracey, J; D.S Colins and R. Huey (1999).
Higiene e Inspección de Carnes -I Procedimentos recomendados e interpretacion de la normativa legal. 2º Ed., Editora
Díaz de Santos, S.A. Madrid, España Garcia, B.M. (2006)
Poultry Meat Hygiene and Inspection. WB Saunders Company Lda, London, UK. Pp: 5-72; 125-197. Bremner, A. & M.
Johnston (1996).
Seguridad alimentaria integrada y salud pública veterinária. Editorial Acribia, Zaragoza, España. Pp: 320-327. Buncic,
S. (2006).
Inspecção Sanitária de Ovos: produção e comercialização Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade científica,
Faculdade de Medicina Veterinária, Lisboa, Portugal, 37 Pp. Bernardo, F.M.A. (1985)
Fishes. Introduction to Ichtyology, 5th Ed., Pearson Prentice - Hall International Editors, U.S.A. Moyle, P.B. and J.J.
Cech Jr (2004).
Documentos Legais Comunitários e Nacionais

Mapa X - Introdução às Especialidades em Animais de Companhia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução às Especialidades em Animais de Companhia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Justina Maria Prada Oliveira (T - 15h; PL - 120h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Artur Severo Proença Varejão (T - 15h; PL - 60h)
Lisete Maria Tábuas Vieira (PL - 90h)
João Pedro De Almeida Carneiro Silva Machado (PL - 30h)
Teresa de Jesus Cordeiro Valente Santos Sargo (PL - 60h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer o conhecimento básico e as competências práticas relacionadas com a patologia da doença, o seu
diagnóstico, prognóstico, e o tratamento médico e cirúrgico em Oftalmologia e Dermatologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide basic knowledge and practical skills relating to the pathology of disease, diagnosis, prognosis, and medical
and surgical therapy in Oftlamology and Dermatology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dermatologia: A consulta de dermatologia e a semiologia da pele. Doenças bacterianas da pele. Otite externa. Doenças
imunomediadas da pele.
desordens de hipersensibilidade; desordens autoimunes da pele; doenças inflamatórias da pele; desordens de
queratinização
Oftalmologia: Patologia e cirurgia da pálpebra. Patologia e cirurgia da córnea. Patologia e cirurgia do cristalino.
Queratoconjuntivite seca. Glaucoma. Uveítes. Doenças da retina e fundo do olho.
6.2.1.5. Syllabus:
Dermatology: Dermatology consult and skin semiology. Bacterial diseases of the skin. Otitis externa. Immunemediated diseases of the skin.Hypersensitivity disorders, Autoimmune disorders of the skin, inflammatory skin
diseases, disorders of keratinization
Ophthalmology: Pathology and eyelid surgery. Pathology and corneal surgery. Pathology and surgery of the lens.
Keratoconjunctivitis sicca. Glaucoma. Uveitis. Diseases of the retina and fundus.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Os conteúdos programáticos abrangem os principais tópicos em dermatologia e oftalmologia, permitindo ao aluno
aprofundar conhecimentos antecedentes, bem como adquirir novos conhecimentos, capacitando-o ainda para outras
aprendizagens através de atividades de pesquisa autónoma. A formação compreenderá a apresentação das bases
teóricas, sendo consolidada com o acompanhamento de casos clínicos nas aulas práticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus covers key topics in dermatology and ophthalmology , allowing students to deepen background
knowledge and acquire new knowledge, enabling him to acquire additional knowledge through independent research.
The training will include the presentation of the theoretical basis, and consolidated with the monitoring of clinical
cases in practical classes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos leccionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes. A UC de Introdução às Especialidades em Animais de Companhia I será
leccionada através de aulas teóricas, demonstração de casos clínicos presentes no Hospital Veterinário da UTAD com
discussão interactiva de casos. Os casos clínicos observados são cuidadosamente seleccionados no sentido de uma
adequada aprendizagem das competências científicas e clínicas necessárias para resolução clínica. Os estudantes
são estimulados para uma orientação clínica durante os processos de diagnóstico e de tratamento dos casos
observados.
Avaliação:
CF = 0,65 T (0,25 T1 +0,40 T2) + 0,35 P (Caso clínico)
CF = Classificação final; T= Classificação teórica final; P= Classificação prática final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the methodologies, an attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with
the students work. The UC of Introduction to Small Animal Specialities I will be divided in classical lectures, case
demonstrations from Small Animal Hospital of UTAD with interactive case managements. Small animal clinical cases
are carefully selected to provoke deep student learning by the acquisition of both basic scientific and clinical
knowledge critical to the case. Actions of the students are stimulated to follow the steps of the clinician during
diagnostic and therapeutic in order to progress towards completion of the case.
Assessment:
FC = 0,65 T (0,25 T1 +0,40 T2) + 0,35 P (Clinical case)
FC = Final classification; T= Final theoretical classification; P= Final practical classification
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um
conhecimento abrangente das especialidades clinicas, assegurando simultaneamente a conformidade com os
objetivos da unidade curricular. Assim considera-se essencial que os alunos tenham oportunidade de acompanhar
casos práticos que permitam ter contacto com problemas reais, fazendo a apresentação de um caso clinico. Em
complemento, é assegurada uma avaliação individual através de um exame escrito.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching and assessment methods are designed so that students can develop a comprehensive knowledge of
clinical specialties , while ensuring compliance with the objectives of the course. Thus it is considered essential that
students have the opportunity to follow practical cases and have contact with real problems, through the presentation
of a clinical case. In addition, an individual assessment is ensured through a written examination.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Small Animal Dermatology: A Color Atlas and Therapeutic Guide Hnilica KA
Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, 4th ed Miller,Paul E;
Veterinary Ophthalmology, 4th ed Gelatt, KN e Brooks DE
Muller e Kirk's Small Animal Dermatology, 7th edition, Miller WH, Griffin CE, Campbell KL

Mapa X - Legislação e Regulamentação Veterinária
6.2.1.1. Unidade curricular:
Legislação e Regulamentação Veterinária
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco José de Vasconcelos L. Vieira e Brito (TP - 22,1h; S -3h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
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Maria da Conceição Medeiros Castro Fontes (TP - 22,1h; S -3h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de competências de conhecimento e manuseamento da Legislação Veterinária Nacional e Comunitária.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of knowledge and skills of handling National and Community Veterinary Legislation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao conhecimento da legislação Veterinária Nacional e Comunitária com destaque para os temas:
- Produção animal;
- Bem-estar animal;
- Saúde animal;
- Saúde pública;
- Segurança alimentar;
- Toxicologia; Farmacologia;
- Clínica de animais de companhia (licenciamento).
O estudo compreende a pesquisa, classificação e tratamento dos respectivos diplomas pelos temas.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the knowledge of National and Community veterinary legislation with emphasis on the themes:
- Animal production;
- Animal welfare;
- Animal Health;
- Public Health;
- Food Safety;
- Toxicology, Pharmacology;
- Clinic of pets (licensing).
The study involves research, classification and treatment of their diplomas by themes.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A abordagem de forma integrada e progressiva do programa da unidade curricular irá permitir que os alunos
desenvolvam os conhecimentos e as competências previstos nos objetivos, garantido assim a coerência entre os
conteúdos programáticos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program approach of the course unit in an integrated and progressive way will allow students to develop
knowledge and skills provided in the objectives, thus ensuring consistency between program content.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os 2 ECTS corresponderão a 54 h de trabalho, sendo 32 h de ensino presencial (22 h aulas teórico-práticas,, 4 h
orientação tutorial, 6 h ensino teórico/seminário).
Sistema de avaliação contínua englobando as componentes seguintes – entre parênteses o respetivo peso relativo
para a nota final:
– Avaliação individual/ Mini-questionário * (40%)
– Avaliação coletiva * (40%)
– Avaliação coletiva dos grupos de trabalho por temas - seminário (20%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The 2 ECTS match 54 hours of work, 32 hours of classroom teaching (22 h supervised practical training, tutorials 4 h, 6
h seminars).
Continuous evaluation system comprising the following components - brackets the respective relative weight for the
final grade:
- Individual Assessment / Mini-Quiz * (40%)
- Collective Assessment * (40%)
- Evaluation of the conference working groups by subject - seminar (20%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O desenvolvimento das aulas, decorrerá, harmonizando as metodologias de ensino associadas às aulas presenciais
letivas com os objetivos fundamentais da Unidade Curricular. A avaliação dos alunos servirá para a aferição da
eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas na observância dos objetivos da unidade curricular e, se
necessário, no futuro poder-se-á realizar algumas correções nas metodologias de ensino.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of classes will be held, harmonizing the teaching methodologies with the fundamental objectives of
the Course Unit. The assessment of students will serve to measure the effectiveness of teaching methods developed in
compliance with the objectives of the course and, if necessary in the future will be able to make some corrections in
teaching methodologies.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The ABC of European Union law. Borchardt, Klaus-Dieter
Constituição da República Portuguesa - 7ª revisão constitucional 2005, Coordenção de edição Ana Vargas, Susana
Oliveira

Mapa X - Medicina e Cirurgia de Equinos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Medicina e Cirurgia de Equinos
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Pedro Gonçalves Cotovio (T - 22,5; PL - 120h; S - 5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Francisco Geraldes Neto (PL - 45h)
Filipe da Costa Silva (T - 7,5h; PL - 120h)
Ana Jacinta Escrivães Ribeiro (PL- 75h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer ao aluno informação teórica e formação prática no âmbito da Clínica de Equinos, nomeadamente nas
particularidades de abordagem clínica e doenças especificas da espécie. Abordar as doenças mais comuns dos
equinos, estudando a sua anamnese, exame físico e exames complementares, diagnóstico, prognóstico e tratamento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with theoretical information and practical training within the Equine Clinic, particularly in the
particularities of specific diseases and clinical management of the species. Addressing the most common diseases of
horses, studying its history, physical examination and laboratory tests, diagnosis, prognosis and treatment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teórico (estudo clínico, diagnósticos diferenciais, tratamentos médicos e cirúrgicos):
Principais alterações do trato digestivo superior e inferior.
Principais doenças das vias aéreas superiores (fossas nasais, faringe, laringe, bolsas guturais) e vias aéreas
inferiores.
Problemas musculo-esqueléticos mais frequentes. Exame clínico e exames complementares para diagnóstico de
claudicações.
Dermatologia: Fotossensibilidade, Atopia, Hipersensibilidade a artrópodes, Linfangite, Sarcoide, Melanomas, Penfigus.
Principais problemas que afetam o neonato.
Urologia. Neurologia equina
Prático: Aplicação de meios complementares de diagnóstico em Medicina de Equinos e interpretação de resultados.
Acompanhamento de atos médicos e cirúrgicos com os docentes responsáveis em clínica ambulatória ou em animais
hospitalizados. Discussão de casos clínicos.
6.2.1.5. Syllabus:
Theory (clinical, differential diagnosis, medical and surgical treatments):
Digestive disorders.
Respiratory disorders.
Musculoskeletal disorders.
Dermatology.
Equine Neonatology.
Urology. Equine Ophthalmology. Equine neurology.
Practical:
Application of various complementary means of diagnosis in Equine Medicine for learning the technique and
interpretation of results: electrocardiography, radiology, endoscopy, ultrasound. Transrectal examination of the horse
with colic. Endoscopic evaluation of upper airways. Tracheal aspirates and bronchoalveolar washes. Monitoring of
medical and surgical patients with teachers responsible for outpatient clinic or animal hospital, taking advantage of
these same clinical cases to illustrate practical application of theoretical knowledge. Discussion of clinical cases.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A clinica de equinos é uma área capital dentro da Medicina Veterinária. Assim, os conteúdos programáticos desta
unidade curricular poderão fornecer as bases científicas necessárias para lidar com as principais doenças dos
equinos, permitindo compreender a função do Médico Veterinário na abordagem à doença e ao maneio destes
animais.
Os conteúdos programáticos integrados na unidade curricular permitem a aquisição de competências precisas e
objetivas sobre as principais doenças que afetam os equinos, quanto à sua anamnese, exame físico e exames
complementares, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Sendo uma área específica da medicina veterinária, são
objeto de estudo as principais doenças dos aparelhos digestivo, respiratório, músculo-esquelético; assim como a
neonatologia, dermatologia, urologia e oftalmologia. Os conteúdos programáticos permitem a aquisição plena das
competências descritas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The equine clinic is a major area within the Veterinary Medicine. Thus, the syllabus of this course will provide the
necessary scientific basis for dealing with major diseases of horses, allowing understand the role of the veterinarian in
the approach to the disease and management of these animals.
The contents integrated into the course allows the acquisition of accurate, objective expertise on major diseases that
affect horses, about their history, physical examination and laboratory tests, diagnosis, prognosis and treatment.
Being a specific area of veterinary medicine, are the object of study major diseases of the digestive, respiratory,
musculoskeletal; as well as neonatology, dermatology, urology and ophthalmology. The syllabus allow the full
acquisition of the skills described.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino das aulas teóricas é expositivo com o apoio de meios audiovisuais e inicia-se com o
enquadramento do tema a abordar. O material utilizado no ensino e o sumário são disponibilizados com a
antecedência de uma semana.
As aulas praticas decorrem no HVUTAD, com acompanhamento e participação dos alunos nas atividades clínicas. Os
alunos são encorajados a escolher e interpretar os exames complementares, assim como discutir opções
terapêuticas. Nas aulas práticas, os alunos executam diversos procedimentos comuns na clinica de equinos como
exames de claudicação, ecografias de membros, radiografias e endoscopias. No ensino de algumas técnicas
cirúrgicas são usadas peças anatómicas obtidas em matadouro.
Avaliação: realização de 2 provas escritas ou frequências (F1 e F2) com conteúdos teóricos e 1 prova da prática
(escrita + oral) ou frequência da matéria prática (P1); Classificação final = (0,3 x F1) + (0,3 x F2) + (0,3 x P1) + (0,1 x
participação aulas)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method of lectures is exhibition with the support of media , each lecture begins with the theme of the
framework to address. The material used in teaching and the summary are available with one week in advance.
The practical classes take place at the Veterinary Hospital, through monitoring and student participation in the
activities of the various clinical cases. Students are encouraged to select and interpret laboratory tests, as well as
discuss the best therapeutic option. In practical classes, students still perform many common procedures in clinical
equine lameness exams, ultrasounds members, radiographs and endoscopy in many resident animals. For the learning
of some surgical techniques are used body parts obtained in slaughterhouse.
Assessment: 2 written tests (F1 and F2) with theoretical concepts and 1 practical assessment (written + oral) (P1); Final
Score = (0.3 x F1) + (0.3 x F2) + (0.3 x P1) + (0.1 x participation classes)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de ensino é coerente com os objetivos: a natureza expositiva das aulas teóricas permite a transmissão clara
e eficiente das competências fundamentais. O recurso a exemplos concretos motiva os alunos para a unidade
curricular e melhora a perceção do impacto da unidade curricular na prática profissional. O modelo dinâmico de aula,
procurando a participação ativa dos alunos na construção de lógicas e conclusões racionais, permite desenvolver a
capacidade de raciocínio científico, de integração de competências, e estimular o espírito crítico. A resolução de
problemas, a participação e discussão de casos clínicos reais, a execução e interpretação de exames complementares
permitem a consolidação gradual e sustentada do conhecimento, incentivam o uso de critérios racionais na escolha
de tratamentos e reforçam o desenvolvimento cognitivo do aluno segundo um modelo de aprendizagem continuada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method is consistent with the objectives: the expository nature of the lectures allows for clear and
efficient transmission of key skills. The use of concrete examples motivates students to the course and enhances the
perception of the impact of the course in professional practice. The dynamic model of school, looking for the active
participation of students in the construction of logical and rational conclusions, allows the development of scientific
reasoning capacity, integration skills, and stimulate critical thinking. Troubleshooting, participation and discussion of
real clinical cases, execution and interpretation of additional tests allow the gradual and sustained consolidation of
knowledge, encourage the use of rational criteria in the choice of treatments and enhance the cognitive development
of students in a format lifelong learning.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Equine Internal Medicine - 3rd edition. Stephen M. Reed; Warwick M. Bayly; Debra C. Sellon
Equine Surgery – 3rd Edition. Jorg Auer; John Stick
The Equine Hospital Manual. Kevin Corley; Jennifer Stephen

Mapa X - Saúde Pública
6.2.1.1. Unidade curricular:
Saúde Pública
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Cláudia Correia Coelho (T - 25,5h; PL - 16,5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria das Neves Mitelo M. de Paiva Cardoso (T - 4,5h; PL - 79,5h)
Hélder João Pereira dos Santos (PL - 24h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São objectivos específicos desta Unidade Curricular.
- Desenvolver competências conceptuais, procedimentais e instrumentais para desempenhar no âmbito da Saúde
Pública Veterinária, nomeadamente na protecção da saúde animal, prevenção e controlo das zoonoses, investigação
biomédica, salubridade alimentar, saúde rural, protecção civil, promoção do equilíbrio ambiental e respeito ecológico,
formação e educação em saúde.
- Desenvolver competências para actuar em acções de carácter interdisciplinar, no âmbito público e privado formando
profissionais capazes de actuar e promover Saúde Pública como veterinários clínicos, veterinários municipais,
inspectores sanitários, veterinários que exercem actividades em laboratórios de análises clínicas ou de investigação,
ou veterinários dos serviços Veterinários Oficiais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The specific objectives of this Course.
- Develop conceptual skills, procedural and instrumental play in the Veterinary Public Health, including the protection
of animal health, prevention and control of zoonosis, biomedical research, health food, rural health, civil protection,
promotion and respect of environmental balance ecological, training and health education.
- Develop skills to perform in interdisciplinary activities within public and private training professionals able to act and
promote public health and veterinary clinicians, veterinarians municipal health inspectors, veterinarians engaged in
clinical laboratories or research, or veterinary Official Veterinary services.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
Antinómio Saúde/Doença: da saúde individual à colectiva
Saúde Pública Veterinária
Programas de Saúde Pública
Epidemiologia e saúde pública
Protecção civil em situação de catástrofe ou urgência médica
Actuação médico-veterinária em situação de bioterrorismo
Zoonoses emergentes e zoonoses re-emergentes
Águas de abastecimento para consumo humano
Saúde ambiental
Biossegurança
Gestão de Resíduos Hospitalares
Gestão sanitária de clínicas, hospitais, laboratórios e estabelecimentos de preparação de alimentos.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
Health and disease: collective to individual health
Veterinary Public Health
Public Health Programs
Epidemiology and public health
Civil protection in case of a disaster or medical emergency
Acting in bioterrorism
Zoonosis emerging and re-emerging zoonosis
Water supply for human consumption
Environmental health
Biosafety Management of health clinics, hospitals, laboratories and food preparation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Os conteúdos programáticos permitem a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos por parte dos alunos de
modo a que consigam compreender e aplicar os conhecimentos e adquirir competências para actuarem perante
qualquer de problema do âmbito da saúde pública veterinária. Os conteúdos programáticos levam ao cumprimento
dos objectivos da área disciplinar capacitando os alunos para planear e conduzir investigação em saúde pública.
Amplo conhecimento e compreensão do impacto que a interacção humana e animal têm no ambiente e a capacidade
para desenhar e executar intervenções estratégicas para a protecção da saúde ambiental. As competências dos
alunos são reforçadas com a realização de exercícios práticos nas aulas práticas. O desenvolvimento de
conhecimentos nas áreas referidas é proporcionado por exposições teóricas apresentando-se ainda discussão de
estudos de caso, permitindo a aplicação do conhecimento adquirido, bem como a consolidação das competências
aprendidas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus allows the acquisition of theoretical and practical knowledge by the students so that they can understand
and apply the knowledge and acquire the skills to contribute to any issue of the scope of veterinary public health.
All syllabus leading to the achievement of the objectives of the subject area enabling students to plan and conduct
research on public health. The syllabus allows extensive knowledge and understanding of the impact that animal and
human interaction have on the environment and the ability to design and implement strategic interventions for the
protection of environmental health.
Students' skills are reinforced with practical exercises during the classes. The development of knowledge in these
areas is provided by theoretical expositions and presenting discussion of case studies, allowing the application of
acquired knowledge, as well as consolidation of skills learned.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são apresentadas preferencialmente no sistema PowerPoint® e visam as aprendizagens do saber.
Frequentemente e relativamente à matéria a leccionar na semana, faz-se analogia às notícias da comunicação social
que podem ser utilizadas como termo de comparação.
Durante as aulas práticas recorre-se frequentemente ao estudo de casos que devem ser resolvidos pelos participantes
através do trabalho em pequenos grupos, com posterior discussão dos resultados e com exposição oral dos casos.
Os trabalhos de seminário (4 alunos/grupo), levam os estudantes a utilizarem estratégias de programação, de
organização dos materiais e de síntese.
Avaliação:
1 – 2 Testes / exame (12/20 valores), com nota mínima individual de 8,5 valores.
2 – Informação quantitativa dos trabalhos de grupo realizados e discutidos em aulas teórico-práticas (3/20 valores),
com nota mínima individual de 8,5 valores.
3 – Trabalho de revisão bibliográfica - (5/20 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are presented in PowerPoint ® system and target the learning of knowledge. During practical classes
recourse is often the case study that must be addressed by participants through working in small groups, with further
discussion of the results of each group and with oral exposure cases.
In the seminars, students must use programming strategies, organization of materials and synthesis.
Assessment:
1 - Test / Final exam (12/20), minimum grade of 8.5 individual values.
2 - Quantitative information of group work performed and discussed in practical classes (3/20). Students are assessed
in terms of knowledge, attitudes and skills. Minimum grade individual - 8.5 values.
3 - Oral presentation of a written work of literature review on a topic of current Veterinary Public Health (5/20). It is
mandatory for the application and discussion. Students are assessed in terms of knowledge, attitudes and skills.
Minimum grade individual - 8.5 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição das matérias teóricas é feita de forma dinâmica. É encorajada a participação por parte dos alunos de
forma a aumentar a compreensão das questões relacionadas com a temática da atuação médico veterinária em saúde
pública. Assim, é possível reforçar os conhecimentos transmitidos nas aulas teóricas. A participação ativa dos alunos
no seu processo de aprendizagem é promovida através do recurso a métodos como discussão.
As aulas práticas irão permitir complementar os conteúdos programáticos leccionados nas aulas teóricas e avaliar a
sua compreensão.
A discussão dos temas de saúde pública quer durante as aulas práticas quer no trabalho final em grupos permite
também verificar se os alunos compreenderam os aspectos importantes relacionados com a saúde pública veterinária
e permite aos docentes perceberem se os conceitos estão a ser apreendidos de forma correcta.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Exposure of theoretical subjects is done dynamically. Participation is encouraged by the students in order to increase
the understanding of issues related to the theme of veterinary action in public health. Thus, it is possible to reinforce
the knowledge imparted in the lectures. The active participation of students in their learning process is promoted
through the use of methods like discussion.
Practical classes will allow complement the syllabus taught in lectures and assess their understanding.
The discussion of public health issues either during practical classes either at the end allows work groups also check
whether students understood the important aspects related to public health and veterinary allows teachers to realize
the concepts are being seized correctly.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Sistemas de Saúde e seu funcionamento. Gonçalves Ferreira, F. A.
Introdução à Saúde Pública - Conceitos Fundamentais. In Moderna Saúde Pública. Gonçalves Ferreira, F. A.
Veterinary Epidemiology. Thrusfield, M.
Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. Acha, P.N., Szyfres, B.
Risk factors for human disease emergence. Taylor LH, Latham SM, Woolhouse ME
Veterinary Medicine and Human Health. Schwabe CW

Mapa X - Toxicologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Toxicologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel de Melo Henriques Almeida (T - 14h; PL - 120h; S - 10,1h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecimento crítico e aprofundado dos fundamentos e conceitos gerais e específicos da Toxicologia, para aquisição
de competências na resolução de problemas do foro toxicológico numa visão pluri e multidisciplinar, nomeadamente
nas áreas da toxicologia geral, toxicologia clínica, toxicologia alimentar e áreas emergentes na área da medicina
veterinária como a exotoxicologia ou a toxicologia experimental.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Thorough and critical knowledge of the fundamentals and general concepts and specific Toxicology, to acquire skills
in problem solving in a vision of the forum toxicological multi and interdisciplinary namely in the areas of general
toxicology, clinical toxicology, food toxicology and emerging areas in the field of veterinary medicine as ecotoxicology
or experimental toxicology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Matéria teórica (14h):
Introdução (0,1h)
Alguns conceitos utilizados em toxicologia (0,9h)
Toxicocinética (1h)
Mecanismo de acção dos agentes xenobióticos (1h)
Toxicologia clínica (3h)
Toxinas (3h)
Toxicologia alimentar abordagem geral (2h)
Avaliação e gestão de risco (1h)
Ecotoxicologia (1h)
Biomarcadores em Toxicologia (1h)
Matéria prática
Número de aulas previstas: 13 (26h)
Desenvolvimento experimental de ensaios toxicológicos (2h)
Toxicocinética (2h)
Execução de métodos expeditos para diagnóstico clínico de algumas intoxicações (2h)
Recolha e envio de material para análise em toxicologia (2h)
Técnicas terapêuticas gerais em caso de intoxicação (2h)
Toxicologia clínica (16h)
Seminários (5x2 h -10 h):
Farmacovigilância – abordagem prática (2h);Dr. Henrique Ramos da Costa – Direcção Geral de Veterinária
Dopagem (2h) Professor Mário Pedro Gonçalves Cotovio
Riscos toxicológicos em peças de caça (2h);Professor José Almeida - UTAD
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical classes (14h):
Introduction (0.1 h)
Some terms used in toxicology (0.9 h)
Toxicokinetics (1h)
Mechanism of action of xenobiotic agents (1h)
Clinical toxicology (3h)
Toxins (3h)
Food Toxicology general approach (2h)
Assessment and risk management (1h)
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Ecotoxicology (1h)
Biomarkers in Toxicology (1h)
practical matter
Number of classes provided: 13 (26h)
Experimental development of toxicological tests (2h)
Toxicokinetics (2h)
Expeditious implementation of methods for clinical diagnosis of some intoxications (2h)
Collecting and sending material for analysis in toxicology (2h)
General treatment techniques in connection with poisoning (2h)
Clinical toxicology (16h)
Seminars (5x2 h -10h):
Pharmacovigilance - a practical approach (2 h), Dr. Henry Ramos da Costa - Directorate General of Veterinary
Doping (2h) Professor Mario Pedro Gonçalves Cotovio
Toxicological hazards in parts of hunting (2h), Professor Jose Almeida - UTAD
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A abordagem na matéria teórica e prática de temas que vão da toxicologia clínica, à toxicologia alimentar, até temas
emergentes na medicina veterinária, como a ecotoxicologia ou toxicologia experimental, permite transmitir uma visão
pluri e interdisciplinar da toxicologia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The approach in the field of theoretical and practical topics ranging from clinical toxicology, food toxicology, to
emerging issues in veterinary medicine, such as experimental toxicology and ecotoxicology, allows to transmit a multi
and interdisciplinary vision of toxicology.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas com discussão dos conteúdos. Aulas práticas laboratoriais para a aprendizagem de técnicas. Dada
o frequente caracter agudo das intoxicações em animais, a sua frequência e dificuldade de coincidência com o período
de aulas, são apresentados casos clínicos apoiados em dados recolhidos, fotos e vídeos onde os alunos têm de
analisar o caso de forma o mais autónoma possível.
No âmbito da avaliação continua são realizadas duas provas escritas que compreendem uma avaliação sobre a
matéria teórica e outra sobre a matéria prática. Consideram-se aprovados no modo de avaliação contínua os
estudantes cuja classificação final é igual ou superior a 10 valores, valor obtido após arredondamento à unidade mais
próxima e que tenham uma nota mínima de 9,0 valores a cada uma das partes.
Classificação final = 0,5 x Parte teórica + 0,5 x Parte prática.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Explanatory classes with discussion of the contents. Laboratory classes for learning techniques. Given the frequent
acute character of poisoning in animals, the frequency and difficulty in coincidence with the class period, are
presented clinical cases supported by data collected photos and videos where students must examine the case so as
independently as possible.
As part of continuous assessment are carried out two written exams that include an assessment on the subject of
theoretical and practical matter. Be considered approved in the mode of continuous assessment students whose final
grade is equal to or higher than 10, the value obtained after rounding to the nearest unit and have a minimum grade of
9.0 values to each party. Final rating = 0.5 x Theoretical part + 0.5 x Pratical part.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Através de aulas teóricas na área clínica e da análise de casos clínicos os estudantes vão desenvolvendo as
competências gerais e específicas para chegar a diagnósticos e tratamentos em toxicologia clinica, com aulas teóricas
na área alimentar e práticas laboratoriais na área alimentar e áreas emergentes permite dar uma visão pluri e
multidisciplinar na área da toxicologia.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through theoretical lessons in the clinical area and analysis of clinical cases, the students will develop the general and
specific skills to reach diagnoses and treatments in clinical toxicology, with lectures and practices in the food
laboratory in the food and emerging areas will provide a vision and multi-disciplinary area of toxicology.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Casarett and Doull's Toxicology the Basic Science of Poisons. Amadour, Mary O. ; Doull, John; Klaassen, Curtis D.
Toxicologia Clínica - I - Abordagem clínica geral das intoxicações. Almeida, J.
Veterinary toxicology : basic and clinical principles. Gupta R.
Introduction to Toxicology. John Timbrell
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Mapa X - Economia Gestão e Marketing em Saúde Animal
6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia Gestão e Marketing em Saúde Animal
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Jorge Fonseca da Costa (TP - 30h; OT - 5h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver conhecimentos em áreas fundamentais da gestão estratégica, do marketing, da gestão de recursos
humanos, operações e gestão financeira;
Fornecer um quadro conceptual que permita compreender um negócio de forma integrada;
Desenvolver competências para a elaboração de um plano de negócios.
Sensibilizar os alunos para o empreendedorismo e para que possam vir a ser empreendedores.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop knowledge in core areas of strategic management, marketing, human resource management, operations and
financial management;
Provide students with a conceptual framework that allows them to understand a new business in an integrated way;
Develop the necessary skills to prepare a business plan;
Motivate the students for entrepreneurship and to become entrepreneurs.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução ao empreendedorismo
2.Gestão estratégica
2.1.Definição, vantagens e estrutura do plano de negócios
2.2.Descrição estratégica do negócio
3.Análise de mercado, clientes e concorrentes
3.1.Avaliação do potencial de mercado
3.2.Análise competitiva
4.Plano de Marketing
4.1.Decisões estratégicas de marketing
4.2.Acções de marketing-mix
5.Recursos Humanos
5.1.Recrutamento, selecção e formação do pessoal
5.2.Remunerações a praticar e sistemas de avaliação do desempenho
5.3.Outros aspectos da gestão de recursos humanos
6.Operações
6.1.Gestão por processos
6.2.Política de operações
6.3.Previsões de investimentos, custos e margens operacionais
7 Enquadramento jurídico do negócio
7.1.Processo de constituição da empresa
7.2.Outros aspectos jurídicos
8.Projecções financeiras
8.1.Pressupostos do projecto
8.2.Investimentos a realizar, exploração e financiamento do projecto
8.3.Mapas financeiros previsionais
8.4.Indicadores do projecto
8.5.Análise de sensibilidade
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Entrepreneurship
2. Strategic management
2.1. Definition, advantages and structure of the business plan
2.2. Strategic description of the business
3. Market analysis (customers and competitors)
4. Marketing plan
5. Human resources
6. Operational management
7. Legal environment of business
8. Financial projections
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Os conceitos base de gestão que são apresentados (relativos à gestão estratégica, ao marketing, à gestão de
operações, à gestão de recursos humanos e à gestão financeira) servem para fornecer um quadro conceptual genérico
e alargado que permita que os alunos consigam compreender quais os fatores decisivos para o sucesso dos
negócios, ajudando-os a pensá-los de forma integrada e dotando-os das competências e das ferramentas necessárias
para elaborar planos de negócios.
As referências iniciais à natureza do empreendedorismo, à atitude empreendedora, ao perfil dos empreendedores e
aos processos de empreendedorismo visam sensibilizar os alunos para a sua importância atual e para a possibilidade
de, alguns deles, se poderem vir a tornar empreendedores e a desenvolver as suas próprias ideias de negócios e
empresas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The content associated with the business plan will provide students with a conceptual framework that allows them to
understand a new business in an integrated manner and ensure the basis for developing their skills in preparing a
business plan for a new firm. These contents include all the essential components that must be considered in the
creation and subsequent management of new business: strategy, financial management, operations management,
human resources management, marketing and market analysis as well as legal aspects associated with the creation of
new enterprises.
The contents of introduction to entrepreneurship will sensitize the students to be entrepreneurs, because it will enable
them to understand the basic concepts involved in this topic and the skills they need to develop in order to take the
lead on new and successfully business projects.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular será lecionada com recurso à metodologia pedagógica de aprendizagem por projeto. Assim, os
alunos deverão elaborar um plano de negócios assente numa ideia inovadora, proposta e selecionada pelos alunos
com o apoio crítico dos docentes.
As aulas terão uma fase expositiva para apresentação de conceitos teóricos e exemplos de concretização dos
mesmos e uma fase prática onde os alunos procurarão aplicar esses conceitos ao desenvolvimento dos seus planos
de negócio, com o apoio personalizado dos docentes que assumirão a função de tutores/consultores do projeto.
As competências desenvolvidas pelos alunos serão avaliadas pela elaboração do plano de Negócios em grupo (65%) e
pela apresentação do projeto, assiduidade e participação nas aulas (35%).
Serão dispensados do exame final os alunos que, para além de obterem frequência, tenham uma média ponderada
superior a 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will be taught using the methodology of learning by project. Students will prepare a business plan based
on an innovative business idea, proposed and selected by students with the critical support of teachers.
Classes will use the lecture method for presentation of theoretical concepts and specific application examples.
Students will be encouraged to apply these concepts to develop their business plans, with the personalized support of
teachers who will take the role of tutors / consultants on the project. At the end of the course, students will present
publicly their business plans.
The skills developed by students will be evaluated by the business plan (65%) and by their presentation, attendance
and class participation (35%). Will be dispensed from the final exam the students who, in addition to obtaining
frequency, have a weighted average higher than 9.5.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas permitem a transmissão de conhecimentos sobre as temáticas do empreendedorismo e
gestão. Mas porque se pretende que o aluno deva ser capaz de aplicar esses conhecimentos, de forma integrada, a
uma situação concreta de criação de uma nova empresa, a metodologia de ensino de aprendizagem por projeto
também será usada de modo a incentivá-los a desenvolver as suas competências empreendedoras e de gestão de
negócios. Assim, com a elaboração de um projeto empresarial assente numa ideia de negócio inovadora, os alunos
poderão aplicar esses conhecimentos e desenvolver as suas competências para a elaboração de um plano de negócio.
O trabalho e a aprendizagem em grupo serão também valorizados, permitindo a construção coletiva e a troca de
conhecimentos e de percepções e promovendo diversos atributos essenciais para a vida profissional e empresarial
dos alunos, como a capacidade de ouvir e respeitar os outros, distribuir e planear tarefas, aprender a argumentar e a
incorporar no pensamento comum as opiniões de pessoas com ideias diferentes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture methodologies allow the transmission of knowledge on issues of entrepreneurship and management. But
because it is intended that students should be able to apply this knowledge, in an integrated way, to a concrete
situation of creating a new business, the teaching methodology of learning by project will also be used to encourage
them to develop their entrepreneurial and business management skills. So with the development of an entrepreneurial
project based on an innovative business idea, students can apply this knowledge and develop their skills for creating a
business plan.
The workgroup learning are instrumental in allowing the joint construction and sharing of knowledge and perceptions
and promoting several important attributes for professionals and business students, as the ability to listen and respect
others, plan and distribute tasks, learning to argue and to incorporate in the common mind the opinions of people with
different ideas.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
PROJECTOS DE INVESTIMENTO DE PME. ELABORAÇÃO E ANÁLISE. CEBOLA, António
DECISÕES DE INVESTIMENTO – ANÁLISE FINANCEIRA DE PROJECTOS. SOARES, Isabel et al.
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – MÉTODOS E PRÁTICAS. SOUSA, M.J. et al.
MERCATOR XXI - Teoria e prática do marketing. LINDON, D. et al
ESTRATÉGIA – SUCESSO EM PORTUGAL. FREIRE, Adriano,

Mapa X - Opção VIII - Patologia das Espécies de Interesse Cinegético (NA desde 2010/2011)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VIII - Patologia das Espécies de Interesse Cinegético (NA desde 2010/2011)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria dos Anjos Clemente Pires
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objectivos a abordagem da patologia mais comum nos animais de interesse cinegético existentes
em
Portugal. Os aspectos epidemiológicos, a patogenia mas principalmente as lesões anatomopatológicas e histológicas.
Factores que possam favorecer o contágio destas doenças aos animais domésticos, assim como os seus aspectos
zoonóticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit has a major aim the description of the most common pathology on game animals in Portugal. Its
epidemiology,
pathogeny and mainly the pathology and histology lesions.
The major factors to contribute for the infectious of these diseases to the domestic animals as its zoonotic aspect
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Patologia das doenças mais comuns na caça maior: javali, cervideos (gamo, veado, corço, muflão), raposas e saca
rabos
Patologia das doenças mais comuns na caça menor: coelhos e lebres, perdiz-vermelha, faisões, codornizes e outras
aves
Agentes mais comuns: doenças víricas, bacterianas, fungicas e parasitárias
6.2.1.5. Syllabus:
Pathology of the most common diseases in the game of big animals : boar, deer (roe deer, roe deer, mouflon), foxes
and
corkscrew tails
Pathology of the most common diseases in game of small game: rabbits and hares, red partridge, pheasants, quail and
other birds
Most common agents: viral, bacterial, fungal and parasitic diseases.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos são atingidos com o prosseguimento do conteúdo programático e com a aplicação a situações reais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives are achieved along the semester where the knowledge is applied to real situations.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação temática de forma expositiva e interação com os alunos incentivando a discussão e a interligação de
conhecimentos. Incentivam-se os alunos a fazer a aplicação dos conhecimentos a situações reais.
Avaliação escrita com teste de escolha múltipla e apresentação de um trabalho escrito com temas apresentados nas
aulas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thematic theoretical presentation in a expository form and interaction with students encouraging the discussion and
connection of different knowledge.
The students are encouraged to make the application of its theoretical knowledge to real conditions.
Evaluation a written with multiple choice questions and a review report about a subject discussed in classes.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A patologia dos animais de interesse cinegético é sobreponivel com algumas doenças dos animais domésticos. O
facto de
não haver supervisão destas alterações nestas espécies animais faz com que muitas doenças sejam de dificil controlo
porque há disseminação pelos animais não domésticos. Um dos objectivos desta UC é a aprendizagem das alterações
patológicas que estes animais podem vir a manifestar e estimular o interesse dos alunos para a sua observação e
participação no seu controlo. O facto dos alunos serem estimulados a conhecer a sua região, os animais de interesse
cinegético mais vulgares, e as suas doenças, promoverá no futuro como profissionais o alerta para a sua
epidemiovigilância.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The pathology of game species is overlapping with some diseases of domestic animals. The fact that there is no
oversight
of these changes in these animals causes many diseases that are difficult to control because there is spread by
domestic
animals.
One of the goals of this UC is learning the pathological changes that these animals can express and stimulate the
interest
of students for their observation and participation in their control. The fact that students be encouraged to know their
region, the game animals most common and their diseases, promote in the future as professionals, alerts for your
epidemiosurveillance.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pathologic Basis of Veterinary Disease, Macgavin, M.D.; Zachary, J.F.
Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals, Grant , M.M.

Mapa X - Opção VIII - Medicina Dentária Veterinária de Animais de Companhia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VIII - Medicina Dentária Veterinária de Animais de Companhia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Antunes Viegas (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa o contacto com a Medicina estomatológico-dentária dos animais de companhia,
pretendendo-se que o aluno atinja as seguintes competências gerais:
A – Para cada entidade nosológica referida, de entre as mais relevantes, o aluno deve ser capaz de:
A definir, identificar e diferenciar; conhecer a sua Nosogenia e Nosobiótica; conhecer a sua Semiótica e avaliar a sua
Nosognóstica; avaliar a sua Patocronia; dominar os conceitos fundamentais relativos à sua profilaxia.
B – Face a um problema clínico específico:
- Saber recolher a história pregressa; planear e executar o exame ; estabelecer um plano de diagnóstico e exames
complementares; conhecer diagnósticos diferenciais; interpretar os resultados, estabelecer o diagnóstico e etiologia;
instituir o tratamento médico-cirúrgico; implantar uma adequada monitorização; respeitar os animais doentes e seus
proprietários; saber aplicar as técnicas adequadas de eutanásia; valorizar as informações mais recentes;
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide basic knowledge and practical skills relating to the pathology of disease, diagnosis, prognosis, and medical
and surgical therapy in Veterinary Dentistry.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
PROGRAMA TEÓRICO
1. Introdução à Medicina Dentária Veterinária.
2. Morfologia e embriologia da cabeça, maxilofacial e das peças dentárias.
3. Semiótica e meios de diagnóstico no exame estomatológico-dentário.
4. Equipamentos, instrumentos e materiais em Medicina estomatológico-dentária.
5. Patologia congénita-hereditária e má-oclusão esquelética e dentária.
6. A periodontologia.
7. A patologia infecciosa, inflamatória, imunomediada e degenerativa.
8. A patologia neoplásica da cavidade oral.
9. A cirurgia maxilo-facial.
10. A endodôntia.
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11. A exodontia.
12. A patologia estomatológico-dentária mais frequente em roedores e lagomorfos, o seu diagnóstico e resolução.
13. A investigação biomédica na área da medicina estomatológico-dentária.
14. Análise de casos clínicos no Hospital Veterinário.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Orodental embriology.
2. Orodental Morphophisiology –Anatomy, histology and Physiology.
3. Anaesthesia and analgesia for oral procedures. Oral cavity exam and charting.
4. Intra-oral Radiology.
5. Operator safety and health considerations. Dental instrumentation and equipment. Developmental oral and dental
conditions.
6. Canine infectious, inflammatory and immune-mediated oral conditions. Feline infectious, inflammatory and immunemediated oral conditions.
7. Oral neoplasia.
8. Periodontology.
9. Dental surgical procedures (endodontics, exodontics, orthodontics, prosthodontics and implantology).
10. New companion animals dentistry.
11. Periodontal Regenerative Medicine.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os diferentes pontos dos conteúdos programático correspondem aos pontos dos objectivos enunciados e a utilização
e acompanhamento de casos reais no HV-UTAD e o recurso à discussão de casos de estudo, permitem integrar e
aplicar a matéria lecionada nas aulas de cariz mais teórico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The different points of programmatic contents correspond to the points of the learning outpoints and the utilization
and follow up of actual cases in HV-UTAD and the study and discussion of case reports, allows to integrate and apply
the subjects taught in the more theoretical classes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas da unidade curricular são dadas em ambiente hospitalar e sempre que possível com recurso
a casos clínicos em tempo real.
A avaliação é realizada apenas em exame final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical and practical lessons are given in the veterinary hospital and whenever possible using clinical cases in
real time.
The evaluation is performed only on final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A utilização e acompanhamento de casos no HV-UTAD e o recurso à discussão de casos de estudo, promovendo o
estudo autónomo, permitem integrar e aplicar o conhecimento teórico a situações concretas no âmbito da Medicina
estomatológico-dentária dos animais de companhia.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The utilization, monitoring and follow-up of clinical cases in HV-UTAD and the use of discussion of case reports,
promoting autonomous study, enables to integrate and apply theoretical knowledge to practical situations within the
Dental medicine of companion animals.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry Cedric Tutt, David A Crossley* and Judith Deeprose

Mapa X - Opção VIII - Neurologia de Animais de Companhia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VIII - Neurologia de Animais de Companhia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Artur Severo Proença Varejão (TP - 30h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer o conhecimento avançado e as competências práticas relacionadas com a patologia da doença, o seu
diagnóstico, prognóstico, e o tratamento médico e cirúrgico em Neurologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide advanceds knowledge and practical skills relating to the pathology of disease, diagnosis, prognosis, and
medical and surgical therapy in Neurology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Neurologia: Síndrome vestibular; Doença do disco intervertebral; Traumatismo medular agudo; Patologias
intracranianas; Convulsões e epilepsia.
6.2.1.5. Syllabus:
Neurology: Vestibular syndrome; Intervertebral disc disease; Acute spinal cord injury; Disorders of the brain;
Convulsions and epilepsy.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um
conhecimento abrangente da neurologia clínica, assegurando simultaneamente a conformidade com os objetivos da
unidade curricular. Assim considera-se essencial que os alunos tenham oportunidade de acompanhar casos práticos
que permitam ter contacto com problemas reais, fazendo a apresentação de um caso clinico. Em complemento, é
assegurada uma avaliação individual através de um exame escrito.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Teaching methods and assessment are designed so that students can develop a comprehensive knowledge of clinical
neurology, while ensuring compliance with the objectives of the course. Thus it is considered essential that students
have the opportunity to follow practical cases that allow to have contact with real problems, making the presentation of
a clinical case. In addition, an individual assessment is assured through a written examination.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No que diz respeito às metodologias, procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos lecionados pelo
docente com o trabalho dos estudantes. A UC de Neurologia de Animais de Companhia será lecionada através de
aulas teórico-práticas, demonstração de casos clínicos presentes no Hospital Veterinário da UTAD com discussão
interativa de casos. Os casos clínicos observados são cuidadosamente selecionados no sentido de uma adequada
aprendizagem das competências científicas e clínicas necessárias para resolução clínica. Os estudantes são
estimulados para uma orientação clínica durante os processos de diagnóstico e de tratamento dos casos observados.
Avaliação: Apresentação de um caso clinico e exame escrito.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Regarding the methodologies, an attempt will combine, in a balanced proportion, the contents taught by teachers with
the students work. The UC of Small Animal Neurology will be divided in teorical practical lectures, case
demonstrations from Small Animal Hospital of UTAD with interactive case managements. Small animal clinical cases
are carefully selected to provoke deep student learning by the acquisition of both basic scientific and clinical
knowledge critical to the case. Actions of the students are stimulated to follow the steps of the clinician during
diagnostic and therapeutic in order to progress towards completion of the case.
Assessment: presentation of a clinical case and a written exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um
conhecimento abrangente da neurologia clinica, assegurando simultaneamente a conformidade com os objetivos da
unidade curricular. Assim considera-se essencial que os alunos tenham oportunidade de acompanhar casos práticos
que permitam ter contacto com problemas reais, fazendo a apresentação de um caso clinico. Em complemento, é
assegurada uma avaliação individual através de um exame escrito.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methods and assessment are designed so that students can develop a comprehensive knowledge of clinical
neurology, while ensuring compliance with the objectives of the course. Thus it is considered essential that students
have the opportunity to follow practical cases that allow to have contact with real problems, making the presentation of
a clinical case. In addition, an individual assessment is assured through a written examination.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Manual of Canine and Feline Neurology. Platt SR, Olby NJ
Exame Neurológico em Animais de Companhia. Varejão ASP, Costa MM, Pereira JE
Atlas de Tomografia Computorizada do Encéfalo do Cão. Varejão ASP, Ginja M, Costa LM, Pereira JE, Jesus SS,
Ferreira AJA

Mapa X - Opção VIII - Tanatologia Forense Veterinária
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VIII - Tanatologia Forense Veterinária
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Justina Maria Prada Oliveira (TP - 15h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Isabel Cristina Ribeiro Pires (TP - 15h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar conhecimentos médicos a questões de direito. Reconhecer e interpretar os elementos de diagnóstico do
cadáver e avaliar lesões mortais.
Redigir e interpretar um relatório referente a uma necrópsia forense e conhecer os procedimentos legais em casos de
morte suspeita.
A formação será organizada numa perspetiva teórico-prática, com recurso a suporte audiovisual e participação ativa
do aluno. Versará a apresentação e discussão de temas específicos da medicina legal, bem como o apoio ao trabalho
do discente.
Conteúdos programáticos (máximo 1000 caracteres)
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Applying medical knowledge to questions of law . Recognize and interpret the diagnostic elements of the corpse and
evaluate fatal injuries .
Write and interpret a report regarding a forensic autopsy and know the legal procedures in cases of suspicious death .
The training will be organized in a theoretical and practical perspective , using audio-visual support and active student
participation . Will focus the presentation and discussion of specific forensic topics as well as supporting the work of
the student.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As abrangências da medicina legal. Morte medicamente assistida. Problemática da morte súbita. Problemática da
morte violenta: conduta médico-legal em casos de morte de causa externa. O animal como vítima de violência e o
animal como causa de um crime. Crimes contra a vida selvagem. Medicina de catástrofes: o papel do médico
veterinário em cenários de desastre. Balística. Enquadramento médico-legal dos cães de trabalho. Exumação:
identificação de restos cadavéricos não humanos.
6.2.1.5. Syllabus:
Comprehensions of forensic medicine. Medically assisted death. Problem of sudden death . Problem of violent death :
medical and legal conduct in cases of death of extrenal cause. The animal as a victim of violence and the animal as a
cause of crime. Crimes against wildlife. Disaster medicine : the role of the veterinarian in disaster scenarios . Ballistics.
Medico-legal framework of working dogs . Exhumation, identification of non-human cadaveric remains.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos são de natureza informativa e de convite à reflexão crítica sobre temas atuais, onde se
faz a aplicação de conhecimentos médicos a questões de direito. Proporcionam, assim, um todo contínuo de
informação, abrindo ainda perspetivas de investigação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are informative in nature and call for a critical reflection on current issues, regarding the application of
medical knowledge to questions of law . It provides a continuous whole of information, and the opening of research
perspectives .
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação na disciplina de tanatologia forense utilizará a exposição oral, preferencialmente em Português, apoiada
em apresentações informatizadas.
Haverá lugar a seminários, organizados pelos alunos, em temas atuais ou de especial interesse para os mesmos.
A avaliação será realizada por exame final e com um trabalho em grupo, baseado num tema considerado relevante.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on forensic thanatology use oral exposure, preferably in Portuguese , supported by computerized
presentations .
Seminars will take place , organized by students on current topics with special interest to them . The evaluation will be
conducted by final examination, and with a group project based on a topic considered relevant.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino e de avaliação foram concebidos de modo a que os alunos possam desenvolver um
conhecimento abrangente das potencialidades neste domínio, assegurando simultaneamente a conformidade com os
objetivos da unidade curricular. Assim considera-se essencial que os alunos tenham oportunidade de realizar
seminários que permitam ter contacto com temas reais. Em complemento, é assegurada uma avaliação individual
através de um exame escrito.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methods and assessment are designed so that students can develop a comprehensive knowledge of the
potential in this area , while ensuring compliance with the objectives of the course. Thus it is considered essential that
students have the opportunity to hold seminars that allows them to have contact with real issues . In addition , an
individual assessment is assured through a written examination.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Introduction to veterinary and comparative forensic medicine, Cooper, J. E.; Cooper M. E.
Forensic veterinary medicine: a rapidly evolving discipline, Cooper, John E.; Cooper, Margaret E.
Apontamentos de tanatologia veterinária: carnívoros domésticos, Oliveira, JP. Alves, A. Pires, I. Gama, A. Pinto da
Costa, JE. (2005).

Mapa X - Opção VIII - Conservação Genética da Fauna Selvagem (NA desde 2009/2010)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção VIII - Conservação Genética da Fauna Selvagem (NA desde 2009/2010)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel O´Neill de Mascarenhas Gaivão
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver e aprofundar alguns conceitos de Genética e dinâmica populacional. Fornecer os conhecimentos práticos
que permitam realizar a generalidade dos testes genéticos para avaliar diversidade genética. Aquisição de
competências para desenvolver atividade em áreas relacionadas com conservação de fauna selvagem.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop and deepen some concepts of dynamics and population genetics. Provide practical knowledge to perform the
majority of genetic tests to assess genetic diversity. Acquiring skills to develop activity in areas related to wildlife
conservation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceito de população. Princípio de Hardy- Weinberg e fatores que o alteram. Frequência genotípicas e alélicas. Efeito
das mutações, migrações, deriva genética e seleção nas frequências alélicas. Efeito do tipo de seleção sobre
homozigóticos recessivos, homozigóticos dominantes, etc., nas frequências alélicas. Sistemas de cruzamento.
Coeficiente de consanguinidade e grau de parentesco. Integração destes conceitos na evolução e especiação.
6.2.1.5. Syllabus:
Population concept. Hardy-Weinberg principle and factors that change. Genotypic and allelic frequency. Effect of
changes, migration, genetic drift and selection in allele frequencies. Effect of the selection of homozygous recessive,
homozygous dominant, etc., in allele frequencies. Crossing systems. Coefficient of inbreeding and kinship. Integration
of these concepts in evolution and speciation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os principais objetivos desta unidade curricular centram-se na compreensão, interpretação e aplicação dos conceitos
de genética É fundamental a componente teórica, contudo esta unidade curricular alia uma grande componente
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experimental com prática a realizar em laboratórios da área de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos na
teórica e a conferir competências na testagem genética.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of this course focus on understanding, interpretation and application of genetic concepts is
essential to theoretical, however this course combines a large experimental component with practice to be held in the
area so laboratories to consolidate the knowledge acquired in theoretical and empower the genetic testing.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino: Aulas de exposição oral (T) e de prática laboratorial (PL). Discussão de assuntos relacionados
com o tema com os alunos (PL). Componente de auto-estudo acompanhado e avaliado em tutorial, componente de
trabalho de grupo. Componente prática em laboratórios.
Métodos de Avaliação: Segundo as Normas Pedagógicas (NP), em vigor.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods: Oral Lectures (T) and laboratory practice (PL). Discussion of issues related to the topic with
students (PL). Component self-study monitored and evaluated in tutorial, group work component. Laboratory work in
laboratories.
Assessment Methods: According to the UTAD regulatory norm in force.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o objetivo de fornecer vários conceitos teóricos e de experiência laboratorial, o tempo é repartido pelas
tipologias T e PL. Na tipologia PL pretende-se expor os alunos à realidade das metodologias inerentes à genética e à
sua prática. Havendo também a necessidade de consolidar estes conhecimentos com a discussão de temas/técnicas
relacionadas com as aulas práticas laboratoriais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to provide various theoretical concepts and laboratory experience, time is divided among the types T and PL.
In PL typology aims to expose students to the reality of methodologies inherent to genetics and their practice. There is
also the need to consolidate this knowledge to the discussion of topics / techniques related to laboratory classes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fundamentals of Molecular Evolution Paperback – January 15, 2000 by Dan Graur and Wen-Hsiung Li

Mapa X - Dissertação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Direção de Curso e Docentes com grau de Doutor /Course Direction Academic staff holding a PhD degree
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Especialistas na área com reconhecido mérito científico e/ou profissional / Specialists in the area with recognized
scientific and/or professional merit.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com a dissertação pretende-se a consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, em
particular na área selecionada para elaboração da dissertação. Pretende-se que o aluno adquira capacidade para
aplicar e executar diferentes abordagens metodológicas, analisar criticamente, avaliar e sintetizar novas ideias no
âmbito da respectiva área de estudo. Deve ainda desenvolver capacidade para intervir ativamente na difusão e
transferência de conhecimento e tecnologia entre os meios universitário e empresarial.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The dissertation aims to consolidate and apply the knowledge acquired during the course, particularly in the area
selected for the preparation of the dissertation. It is intended that students acquire the capacity to implement and
enforce different methodological approaches, critically analyze, evaluate and synthesize new ideas within their area of
study. It should also gain the ability to actively intervene in the dissemination and transfer of knowledge and
technology between the university and entrepreneurial worlds.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…

254/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

A dissertação de mestrado deve corresponder a um trabalho original, que contribua para o alargamento das fronteiras
do conhecimento na área de especialidade escolhida, passível de divulgação relevante em publicações com comité de
selecção, a nível nacional ou internacional.
De acordo com o regulamento em vigor, a dissertação pode ser realizada em qualquer uma das áreas científicas do
MIMV e ser apresentada na forma de dissertação de natureza científica ou trabalho de projeto, original e especialmente
realizado para este fim, ou de estágio de natureza profissional, objeto de relatório final.
6.2.1.5. Syllabus:
The master's thesis should correspond to an original work, which contributes to extending the frontiers of knowledge
in the chosen field of specialization, subject to relevant disclosure in peerreviewed publications.
According to the the existing Regulation, the dissertation can be made in any of the scientific areas of the MIMV and be
presented as a scientific thesis or project, unique and specially held for this purpose, or a professional traineeship
object of a final report.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A escolha do tema para a dissertação de mestrado deverá incidir numa das áreas científicas do MIMV. O tema e plano
de trabalho são alvo de estudo e estruturação cuidada num esforço conjunto do estudante e do seu(s) orientador(es),
de modo a possibilitar a realização de um trabalho de qualidade e inovador, que permita alcançar as metas e objetivos.
O plano é avaliado avaliado pela direção de MIMV que, em caso favorável, o submete ao Conselho Científico da ECAV
para apreciação e posterior homologação pelo presidente da ECAV.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The choice of the research topic for the master's dissertation should fall in one of the areas mentioned above The
theme and work plan are subject to a carefull study and structuring, a joint effort of the student and his advisor(s), in
order to allow the completion of a quality and innovative work which will allow achieving the goals and objectives
purposed. The work plan is subject to the discretion of the Scientific Council of the ECAV under opinion of the
direction of the MIMV, and approved by the president of ECAV.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para a elaboração da dissertação de mestrado, a metodologia de ensino é essencialmente de trabalho individual com
acompanhamento tutorial.
A dissertação é objeto de apreciação e discussão pública por um júri constituído por três a cinco membros, proposto
pela direção de MIMV, sujeito a apreciação pelo Conselho Científico da ECAV e homologação pelo presidente da ECAV,
de acordo com a legislação em vigor. Concluída a apresentação e discussão, o júri reúne para apreciação da prova e
para deliberação sobre a classificação do ato público através de votação nominal fundamentada. A classificaçãoé
atribuída na forma de “aprovado” ou “reprovado”. Em caso de aprovação, é expressa no intervalo de 10 a 20 da escala
numérica inteira de 0 a 20.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
For the preparation of the dissertation, the teaching methodology is essentially individual work with tutorial
monitoring.
The dissertation is subject to appreciation and public discussion by a panel consisting of three to five members
proposed by the the direction of MIMV, subject to scrutiny by the Scientific Council of ECAV and homologation by the
president of ECAV, according to the legislation. Following the presentation and discussion, the jury meets to evaluate
and to decide on the classification through sustained nominal voting. The rating is assigned as "approved" or "failed".
If approved, is expressed in the range 10 to 20 on a numerical scale from 0 to 20.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Não se aplica
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Does not apply
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não se aplica / Does not apply

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares.
O plano de estudos prevê a aquisição de competências de uma forma progressiva. Os docentes responsáveis pelas
UC's têm introduzido métodos de ensino que permitem a participação dos alunos, com o objetivo de desenvolver a
sua autonomia e a consolidação e aumento das suas competências. Assim, são usadas várias metodologias de ensino
participativo: trabalho teórico e prático, em grupo e individual, a apresentação e discussão de casos de estudo, a
realização de trabalhos práticos e a apresentação escrita e oral de relatórios. Com o mesmo objetivo, os alunos
acompanham as atividades desenvolvidas nas explorações pecuárias da UTAD, nos laboratórios que prestam serviço
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ao exterior e nas diversas valências do Hospital Veterinário da UTAD. Por outo lado, a apresentações de temas por
especialistas em diferentes áreas, as visitas de estudo e aulas práticas em ambiente real de trabalho também permitem
a consolidação dos conhecimentos e o contacto com várias realidades profissionais.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The curriculum provides for the acquisition of skills in a progressive manner. Teachers in charge of the CU's have been
introducing teaching methods that allow the participation of students, aiming at developing their autonomy and
consolidating and enhancing their skills. Several methodologies of active teaching are carried out: theoretical and
practical work, both at individual and group level, presentation and discussion of case studies, performance of
practical work, and presentation written and oral reports. With the same goals, students follow the activities on the
UTAD herds, in the laboratories providing external services and in various clinical areas of the UTAD Veterinary
Hospital. On the other hand, the presentation of topics by experts in different areas, study visits and practical classes
in a real work environment also enable the consolidation of knowledge and contact with several professional realities.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.
O curso está estruturado de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação e Créditos, nos termos no
Decreto-Lei 42/2005, de 22 de Fevereiro e pelo Regulamento Interno de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares.
A aquisição do grau pressupõe a obtenção de 330 ECTS nos termos estabelecidos pela estrutura curricular e plano de
estudo. Cada semestre equivale a 30 ECTS, o que corresponde a uma carga horária de trabalho do aluno (com e sem
contacto docente), de 810 horas por semestre e 54 horas semanais. As horas de contacto com o docente, por
semestre, variam em função da UC, com uma média aproximada de 31 horas semanais, incluindo as horas tutoriais,
num período de 15 semanas.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
The master is structured according to the European system of Credit Transfer and Accumulation defined by the
Decree-Law 42/2005 of February 22 and the Rules for Implementation of Credit System Curriculum. The degree
acquisition requires obtaining, in a period of four semesters, 120 ECTS in the terms established by the curriculum
structure and plan of study. Each semester includes 30 ECTS, which corresponds to a student workload (with and
without teacher contact) of 810 hours per semester and 54 hours per week. The students' contact with teacher is
variable according to the elective CUs frequented by the students. Contact hours with the teacher, per semester, vary
according to the CU, with an approximate average of 31 hours per week, including tutorial hours, during a 15-week
period.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
Ao iniciar o ano académico e respetivos semestres é solicitado a cada docente o preenchimento de uma ficha no SIDE
indicando, entre outros, a metodologia de ensino, a coerência entre os objetivos e a metodologia de ensino e o método
de avaliação. Desta forma, cada docente deve refletir e propor uma forma de avaliação de acordo com os objetivos
propostos. Os alunos devem tomar conhecimento dessa ficha e podem sugerir alterações fundamentadas a serem
apresentadas num prazo limite de 15 dias após o início do semestre. Inquéritos realizados junto de alunos e dos
docentes permitem verificar se as definições das fichas das UC's são cumpridas e, desta forma, se a avaliação da
aprendizagem dos estudantes está em consonância com os objetivos delineados. Quando um problema é detetado
promove-se a sua análise e propõem-se medidas para a sua resolução. A aferição, comparação e controlo das horas
de trabalho necessárias a cada UC também é alvo de apreciação pela direção do MIMV e pelo CP da ECAV.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
At the beginning of the academic year and for each respective semester it is requested that each teacher fill a record in
SIDE indicating, among other, the teaching methodology, the coherence between the objectives and the teaching
methodology and the evaluation method. This way, each teacher needs to reflect and propose an evaluation form in
agreement with the objectives. The students should become aware of that record and they can suggest changes to be
presented during a limited period of 15 days after the semester begins.
Inquiries among students and teachers are used to verify if the definitions of the curricular units files are fulfilled and
therefore if the students learning assessment is in line with the objectives outlined.
When a problem is detected, the PC of the ECAV promotes its analysis and proposes measures for its resolution.
Calibration, comparison and monitoring of working hours necessary for each curricular unit is also subject of
assessment by the PC of the ECAV.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Em várias Unidades Curriculares os alunos são estimulados, no quadro dos objetivos específicos da UC, a pesquisar,
avaliar e ordenar as ideias, redigir e/ou comentar artigos e realizar experiências. Os docentes facultam aos alunos
atividades específicas, quer a nível de pesquisa e crítica, quer a nível laboratorial, incluindo o planeamento, execução
e análise de resultados. O Plano curricular inclui no 2º semestre do 1º ano a UC de Introdução à Investigação Científica
que visa desenvolver competências necessárias para a prática da investigação científica através do domínio dos
métodos de planeamento e de organização da metodologia experimental de acordo com as exigências da comunidade
científica.
A dissertação é o momento de excelência para integrar os conhecimentos em atividades científicas. No fim da
dissertação, os alunos são incentivados promover a divulgação do seu trabalho (artigo científico, comunicação oral ou
em painel, etc).
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6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
In many Curricular Units students are encouraged in the context of the specific objectives of the CU, to search,
evaluate and rank ideas, draft and/or comment on articles and experiments. Teachers give students specific activities,
in terms of research and critic or at laboratory level, including planning, execution and analysis of results. The
Curricular Plan includes the 2nd semester of 1st year the UC Introduction to Scientific Research which aims to develop
skills necessary for the practice of scientific research through planning and organization methods of experimental
methodology in accordance with the requirements of the scientific community
The dissertation is the moment to integrate knowledge in scientific activities. At the end of the dissertation students
are encouraged to promote the divulgation of their work (scientific paper, oral presentation or panel, etc).

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
N.º diplomados / No. of graduates
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

2011/12

2012/13

2013/14

50
31
10
9
0

61
46
8
3
4

27
25
2
0
0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.
Considerando dados obtidos no último relatório disponível de sucesso escolar (2012/2013) elaborado pelo GESQUA,
tendo por base o nº de alunos inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos avaliados e nº de alunos aprovados, em
que procederam à construção de um conjunto de indicadores, de forma a possibilitar uma análise pormenorizada foi
possível constatar o Curso da ECAV com maior taxa de aprovação é o MIMV, com 87%.
Considerando as taxas de aprovação do MIMV, podemos observar que não há UC's com taxas de aprovação ≤50%. A %
UC's do curso com taxas de aprovação ≥ 90% é de 69% e a % de UC's com taxas de aprovação >50% e <90% é de 31%.
Considerando as diferentes áreas científicas do MIMV verificou-se:
- Ciências Veterinárias 39,1% das UC's apresentaram taxas de aprovação >50% e <90% e 61% ≥ 90%;
- Ciência Animal 50% das UC's apresentaram taxas de aprovação >50% e <90% e 50% ≥ 90%;
- Ciências Biológicas todas as UC's apresentaram taxas de aprovação >50% e <90%.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular
units.
Considering the data obtained in the latest report available on academic success (2012/2013), prepared by GESQUA,
based on the number of students enrolled, number of assessable students, number of students evaluated and the
number of students approved, a set of indicators was constructed, in order to enable a detailed analysis. According to
the indicators the course of ECAV with higher rate of approval is the Master in Veterinary Medicine, with 87%.
Considering the MIMV approval rates, we can see that none CU's had approval rates ≤50%. The % of CU's with approval
rates ≥ 90% is 69% and the% of CU's with approval rates >50% and <90% is 31%. Considering the different scientific
areas of MIMV:
- Veterinary Sciences had 39.1% of CU's with approval rates >50% and <90% and 61% ≥ 90%;
- Animal Science had 50% of CU's with approval rates of >50% and <90% and 50% ≥ 90%;
- Biology had all CU's with approval rates > 50% and <90%.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo.
No 1º nível de análise da estratégia para a qualidade do ensino que consta da avaliação individual das UC's, sempre
que pela observação dos indicadores de qualidade provenientes dos inquéritos de avaliação aos alunos e dos
resultados da avaliação se identificam resultados insatisfatórios, estes são transmitidos ao CP.
Este órgão desencadeia um processo que envolve a audição da DC e docentes envolvidos, para se delinearem
estratégias que visem contrariar os problemas identificados e implementar planos de melhoria com vista ao
incremento da qualidade do processo educativo dessa UC, estratégias essas vertidas num documento oficial que é
sujeito a reanálise periódica.
O 2º nível de análise envolve a avaliação da qualidade do ciclo de estudos; o 3º o da própria unidade orgânica,
respeitando o 4º nível à avaliação da universidade.
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Este ano novos inquéritos foram implementados, dado que na maioria das situações o nº de alunos que tem
participado é muito baixo e não tem sido representativo.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
In the 1st level of analysis of our strategy for the quality of education within the individual assessment of CU's, when
by the observation of quality indicators from assessment surveys by the students and from additional evaluation,
unsatisfactory results are identified they are transmitted to PC.
This council initiates a process that involves hearing the MIMV Direction and staff involved in teaching, in order to
delineate strategies to solve the problems identified and to implement improvement plans with a view to upgrade the
quality of the educational process, with these strategies poured on an official document that is subject to periodic
review.
The 2nd level of analysis involves assessing the quality of the course; the 3rd the own organic unity; and the 4th level
addressing the evaluation of the University.
This year new surveys have been implemented, as in most situations the number of students who have participated is
very low and has not been representative.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

100
0
96

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação (quando aplicável).
Os docentes do MIMV são membros de várias Unidades de I&D, ou em Laboratórios Associados no âmbito dos quais
desenvolvem a sua atividade de investigação. O Centro de Ciência Animal e Veterinárias (CECAV) e o Centro de
Investigação e de Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas (CITAB), são os de maior representatividade e têm a
classificação de Bom e Muito Bom, respetivamente.
Dada a pluridisciplinaridade deste mestrado, há docentes pertencentes a outras Instituições de I&D, sendo os
principais:
Centro de Estudos Transdisciplinar para o Desenvolvimento (CETRAD) – Bom
Centro de Estudos de Ciência Animal (CECA), UP– Muito bom
3B’s – Research Group in Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics, UM
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIMAR), UP (Laboratório associado)
Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC), UP (Laboratório associado)
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable).
Teachers of the MIMV-UTAD are members of various R&D Units or Associate Laboratories, under where they develop
research activity. The Animal and Veterinary Research Centre (CECAV) and the Centre for Research and AgroEnvironmental and Biological Technologies (CITAB) are the most representative and have a Good and Very Good
rating, respectively.
Given the multidisciplinary of the MIMV-UTAD, there are teachers belonging to other R&D institutions, with the
following being the most representative:
Transdisciplinary Studies Center for Development (CETRAD) – Good
Centre for Animal Science Studies (CECA), UP – Very Good
3B's – Research Group in Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics, UM
Interdisciplinary Centre for Marine and Environmental Research (CIMAR), UP (Associate laboratory)
Institute for Molecular and Cell Biology (IBMC), UP (Associate laboratory)
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato APA):
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a2664876-6b7e-6764-2c51-545a4a606041
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a2664876-6b7e-6764-2c51-545a4a606041
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
A UTAD, com forte presença regional, tem gerado conhecimento inovador para grupos estratégicos que exploram
mercados de produtos diferenciados, de raças nacionais, com alto valor acrescentado, com impacto económico
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positivo nos pequenos produtores locais.
O MIMV apoia a produção e saúde animal, promovendo a política de ”uma só saúde”, quer através da produção mais
sustentável, quer ao promover a saúde animal,pelo estudo e controlo de doenças e da consultoria a produtores de
alimentos de origem animal contribuindo para aumentar a sua segurança e qualidade.
Estudos sobre fauna selvagem, seu tratamento e recuperação, aliados a ações de sensibilização em colaboração com
escolas e visitas de estudo de crianças e jovens ao CRAS,promovem a conservação da natureza e biodiversidade, um
dos principais recursos da região transmontana.
Numa vertente mais experimental, são desenvolvidos modelos animais para o estudo do cancro e ação de fármacos,
alguns com participação da indústria farmacêutica
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
UTAD, with a strong regional presence, has been generating innovative knowledge for strategic groups that explore
markets of differentiated product using national breeds and with high added value, with a positive economic impact on
small local producers.
The MIMV supports animal production and health, promoting the policy of "one health", either through a more
sustainable production or by improving animal health by the study and surveillance of diseases and consultancy to
producers of products of animal origin leading to an increase of their safety and quality.
Studies on wildlife, their treatment and recovery, combined with awareness-raising in cooperation with schools and
doing study visits of children and youths to CRAS, promotes the importance of nature conservation and biodiversity,
one of the key features of the region.
In a more experimental path, are in development animal models for cancer study and action of drugs, some of which
involving the pharmaceutical industry.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
É muito vasta a parceria entre UTAD e outras instituições de ensino superior e empresas. O CECAV e os outros
centros de investigação onde estão integrados os docentes do MIMV têm estado envolvidos, nos últimos anos, em
vários projetos e/ou parcerias de investigação e atividades científicas cujas fontes de financiamento são diversas.
A Investigação e a colocação de estudantes no estágio final ocorre maioritariamente em ambiente real de trabalho,
envolvendo vários profissionais e pequenas e médias empresas e algumas UI; em contrapartida é-lhes oferecido apoio
na forma de prestação de serviços especializados (ex: de análises clínicas e endócrinas, parasitológicas,
microbiológicas e histopatológicas) e consultoria científica. Existem ainda várias parcerias com outras instituições de
ensino nacionais e internacionais que permitem a realização de seminários/workshops temáticos em âmbito
académico, pondo o aluno em contacto com realidades diferentes.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
A very wide partnership exists between UTAD and other higher education institutions and companies. Over the past
years, CECAV and the other research centers in which the MIMV-UTAD teachers are integrated members have been
involved in several projects and / or research partnerships whose funding sources are diverse.
The residency of students in their final internship occurs in a real-work environment and in research activities,
involving many professionals and small and medium enterprises and some UI; to the partners it is offered the support
in specialized services (eg clinical and endocrine, parasitological, microbiological and pathological analysis) and
scientific counseling.
Moreover, several partnerships also exist with other national and international educational institutions allowing the
promotion of thematic seminars / workshops in academia, widening the student contact with multiple, different
realities.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
As atividades científicas e tecnológicas estão associadas ao CECAV, ao CITAB e aos outros centros de investigação
que são monitorizados e avaliadas pela FCT, nos termos do enquadramento regulamentar do financiamento plurianual.
Adicionalmente, as comissões externas de aconselhamento científico das Unidades de I&D auditam internamente cada
unidade de investigação e fazem propostas para a sua melhoria. Na planificação da atividade científica procura-se
integrar as sugestões e corrigir os problemas detetados, apesar dos constrangimentos orçamentais e da insuficiente
renovação da massa crítica.
O número de projetos e de publicações científicas e técnicas, bem como o trabalho de extensão, no qual os
estudantes são frequentemente integrados, são analisados e valorizados na progressão académica.
Existe ainda um esforço na difusão dos resultados não apenas em revistas e eventos internacionais, mas também na
produção de documentos científicos e técnicos para os estudantes.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The scientific and technological activities are associated with CECAV, the CITAB and other research centers that are
monitored and evaluated by the FCT, under the regulatory framework of the multiannual financing. Additionally,
external scientific advisory committees of R&D Units internally audit each research unit and make proposals for their
improvement. In the planning of scientific activity, main goals include to integrate suggestions and correct the
detected problems. This is not always possible, due either to budget constraints or to the failure and lack of renewal of
critical mass. The number of projects, the number of scientific and technical publications and the cooperative
extension services are analyzed and valued in academic progression.
There is also an effort not to limit the dissemination of the research outcomes to international journals and events, but
foster the production of scientific and technical academic documents on behalf of students.
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7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades 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.
Enquanto prestação de serviços à comunidade, destacamos:
- Prestação de serviços no HV-UTAD nas diversas especialidades médicas e cirúrgicas em animais de companhia,
exóticos e de produção;
- Recuperação de animais selvagens no CRAS-HV-UTAD
- Apoio a explorações pecuárias em regime ambulatório, nas vertentes de saúde e produção animal;
- Apoio e consultadoria no âmbito da higiene e segurança alimentar e tecnologia dos produtos de origem animal;
- Apoio laboratorial ;
No campo da formação avançada destacamos as inúmeras ações de formação, sobretudo de curta duração, em
diversos domínios das Ciências Veterinárias no âmbito da atualização e formação ao longo da vida. Regularmente os
docentes do MIMV participam ainda como formadores em ações levadas a cabo por outras instituições.
Vários docentes do MIMV participam também nas diversas atividades associadas aos 3ºs ciclos de formação em
ciências veterinárias e ciência animal.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s)
of the study programme.
As services to the community, we include:
- Provision of services at the HV-UTAD in the various medical and surgical specialties in companion animals, exotic
and production;
- Wildlife Recovery in CRAS-HV-UTAD
- Support to farming purposes outpatients, in animal health and production aspects;
- Support and advice in the context of food hygiene and safety and technology of products of animal origin;
- Laboratory support;
In the field of advanced training, the numerous training activities should be highlighted, mostly those of short duration,
in various fields of veterinary science and in the context of updating and life-long learning. Regular teachers of MIMV
also participate as trainers in actions carried out by other institutions.
Several teachers of MIMV also participate in various activities associated with third (i.e. doctorate) cycles of training in
veterinary science and animal science.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a ação
cultural, desportiva e artística.
As atividades descritas contribuem para o desenvolvimento económico e sustentabilidade das explorações
agropecuárias na região onde se inserem, bem como para o bem-estar animal. Também do ponto de vista económico
as indústrias, especialmente a agro-alimentar, beneficia das ações de consultadoria aqui desenvolvidas.
A atividade do CRAS, complementa a ação do HV-UTAD, e contribui para a manutenção da biodiversidade e sua
compatibilização com outras atividades.
A ampla divulgação nos meios de comunicação social das libertações de aves e mamíferos recuperados bem como o
acompanhamento destas operações por crianças e escolas da região contribui para a consciencialização das
populações para a importância desta temática.
O contributo para a formação dos futuros e atuais técnicos, especialmente dos médicos veterinários, contribui para o
desenvolvimento económico da agropecuária e outras indústrias associadas e defesa da saúde pública, campos onde
a ação do médico veterinário é mais notada.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.
The activities described contribute to the economic development and sustainability of agricultural holdings in the
region where they are located, as well as to animal welfare. Also, from an economic point of view, the industries,
especially the agro-food ones, benefit from the advice of actions developed here.
The activity of CRAS complements the action of HV-UTAD and contributes to the maintenance of biodiversity and its
compatibility with other economic activities.
The wide dissemination in the media of the release of recuperated birds and mammals and the monitoring of these
operations by children and schools in the region further contributes to the awareness of the population on the
importance of this issue.
The contribution to the training of current and future technicians, especially of veterinarians, contributes to the
economic development of agriculture and associated industries and to protect public health, fields where the action of
the veterinarian is more noticeable.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado.
A divulgação da instituição, do ciclo de estudo e do ensino ministrado é feita através de diversos meios,
nomeadamente: UTAD TV disponível no MEO, UTAD Magazine, Newsletter da UTAD, feiras e outros eventos. Os Cursos
de Verão , Ciências Viva e o Dia Aberto são também meios de divulgação junto dos alunos do ensino secundário.
O Portal é a ferramenta de divulgação mais poderosa. Contém uma vasta gama de informação sobre a instituição e a
sua orgânica, a oferta educativa, a investigação e os serviços.
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A procura dos candidatos ao MIMV ultrapassa largamente, de forma sustentada ao longo dos anos desde a criação
deste curso, a oferta formativa da instituição neste domínio particular.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to
students.
The disclosure of the institution and the study of the teaching cycle is done through various means, including: TVUTAD available on MEO, UTAD Magazine, Newsletter UTAD, fairs and other events. Summer courses, Ciência Viva and
the Open Day are also means of dissemination among secondary school students.
The web page (www.utad.pt) is the most powerful marketing tool. It contains a wide range of information about the
institution and its organization, educational provision, research and services.
The search of candidates for the MIMV far exceeds, in a sustained way over the years since the creation of this course,
the other courses offered by the institution in this particular field.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in)
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out)

15
15
10
0
6

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
A multidisciplinaridade do curso permite ao estudante adquirir competências em diversas valências relacionadas com
a atividade profissional;
A localização geográfica da UTAD, inserida numa região rural, permite o contacto frequente com animais domésticos e
selvagens e a interação com vários operadores, nomeadamente explorações pecuárias, muitas das quais se dedicam à
produção de raças autóctones;
A UTAD tem recursos materiais e humanos que garantem uma oferta educativa de qualidade no âmbito da Medicina
Veterinária;
O curso funciona num Campus Universitário no qual existem explorações pecuárias (aves, coelhos, suínos, bovinos,
pequenos ruminantes e aquicultura), permitindo aos estudantes do MIMV ter acesso a efetivos pecuários próprios;
A existência de um Hospital Veterinário na UTAD, aberto à comunidade 24 h dia e 365 dias ano, é fundamental na
formação clínica dos estudantes e constitui um apoio ao desenvolvimento de trabalhos de natureza científica;
A UTAD tem um hospital universitário pioneiro em Portugal e outras estruturas especializadas no tratamento e
reabilitação de espécies exóticas e selvagens;
A existência de um biotério com instalações e equipamento moderno adequados à investigação na área das Ciências
Veterinárias;
A existência de bons serviços de apoio ao estudante, destacando-se as instalações da biblioteca central e os Serviços
de Ação Social;
A existência de um Corpo Docente qualificado (a maioria doutorada), com dedicação exclusiva, experiente e dinâmico,
que leciona nas áreas específicas da sua especialidade;
O Corpo não docente é constituído por técnicos com dedicação exclusiva à UTAD, participando e cumprindo os
objetivos definidos;
Um bom ambiente de ensino/aprendizagem baseado num relacionamento de proximidade entre docentes e estudantes.
A Direção de Curso é um importante elo de ligação com os estudantes permitindo uma solução rápida e adequada de
eventuais constrangimentos;
A realização de aulas extramuros, em ambiente real de trabalho, nas áreas de clínica de animais de produção e de
inspeção higio-sanitária constitui uma mais-valia na formação dos estudantes;
A maioria dos estudantes entra no MIMV como 1ª escolha, sendo a média de colocação na 1ª fase, nos últimos 3 anos,
de aproximadamente 16 valores;
Um nível consistente de taxas de sucesso escolar;
Uma taxa de empregabilidade de 100% na área específica de formação;
Uma Associação de Estudantes de Medicina Veterinária dinâmica na organização de eventos técnicos e científicos;
A manutenção de bom relacionamento e colaboração com os ex-estudantes do MIMV;
A existência de outras formações na instituição, na área das Ciências Agrárias, afins à Medicina Veterinária;
A existência de Centros de Investigação de suporte às atividades de investigação, em diferentes áreas do
conhecimento e com ligação a empresas e parceiros internacionais. Refira-se o elevado número de publicações do
corpo docente;
O impacto económico, social e cultural do MIMV na região.
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8.1.1. Strengths
The multidisciplinary of the Master’s degree (MIMV) is considered one of its strengths, as it allows the student to
acquire skills in various aspects potentially related to professional activity;
The geographical location of UTAD, set in a rural area, allows frequent interaction with domestic and wild animals, and
with several operators including farms, many of which are dedicated to the production of autochthonous breeds;
UTAD has facilities, equipment and human resources to ensure quality educational provision in veterinary medicine;
The MIMV is placed in a university campus in which there are farms (aviary, rabbit facilities, piggery, facilities for large
and small ruminants and aquaculture facilities), which allows the MIMV students to have access to home animal
effectives;
The existence of a Veterinary Teaching Hospital in UTAD, open to the community 24 hours a day, 365 days a year, is
essential in the clinical training of students and is supporting the development of scientific work;
The University has the first university teaching hospital in Portugal, as well as other specialized structures in the
treatment and rehabilitation of wildlife;
The existence of a biotherium with modern facilities and equipment, suitable for research in the field of Veterinary
Sciences;
Good support services for students, especially the facilities of the Central Library and the Social Services of UTAD;
The existence of qualified teachers (almost all having a PhD), with exclusive dedication, experienced and dynamic, who
teach in the specific area of their expertise;
The non-academic staff is composed of non-teaching personal with exclusive dedication to UTAD, participating and
fulfilling the defined objectives;
Good teaching/learning environment based on a close relationship between teachers and students. The Course
Direction is an important link with students enabling rapid and appropriate solution of any constraints;
The performance of extramural classes, in a real work environment, whether in clinical of farm animals or in hygiene
and sanitary inspection area, are an added value in the training of students;
Most students are enrolled in MIMV as their first choice, with an average placement in the first phase of enrollment, in
the last 3 years, of 16/20 values;
Consistent level of educational success;
A 100% employment rate in the specific area of training;
A Veterinary Medicine Students Association dynamic in the organization of technical and scientific events;
Maintenance of a good relationship and cooperation with the former students of MIMV;
The existence of other courses in the institution, in the area of agricultural sciences, related to veterinary medicine;
Existence of supporting research centers in different areas of knowledge and connection to companies and
international partners. Highlight the large number of publications from the academic staff of MIMV;
The economic, social and cultural impact of IMVM in the region.
8.1.2. Pontos fracos
A UTAD assegura a intervenção dos docentes e dos alunos na tomada de decisão do processo ensino/aprendizagem,
contudo, existem alguns obstáculos que limitam o desempenho. No que concerne à qualidade das UC's e desempenho
dos docentes, a sua avaliação depende fortemente do juízo realizado pelos estudantes. Apesar da metodologia
utilizada para esta avaliação estar bem definida e operacionalizada (os estudante respondem a questionários
colocados na plataforma SIDE), a reduzida participação dos estudantes torna os resultados pouco representativos;
Apesar da qualidade do Corpo Docente, existe uma sobrecarga letiva em algumas áreas da docência, o que associado,
em alguns casos, ao desempenho de cargos de gestão, limita o tempo disponível para a produção científica;
O deficiente número de recursos humanos não docentes para apoio às aulas e em algumas áreas não apresentam
formação técnica e científica adequada;
Em casos pontuais verificou-se a necessidade de melhor articulação entre os conteúdos programáticos lecionados em
UC's básicas e UC's de semestres mais avançados;
Em casos pontuais verificou-se a repetição de conteúdos programáticos em diferentes unidades curriculares;
A excessiva carga horária de aulas teórico-práticas e de laboratório em algumas UC's de âmbito clínico em detrimento
de aulas com animais;
Algumas UC´s opcionais não o são de facto, pois a decisão da sua abertura não depende da vontade do estudante
mas da gestão de recursos humanos;
O número de parcerias e protocolos pode ser melhorado;
Um dos principais centros de investigação ligados ao MIMV – Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) – tem
uma classificação de bom, o que se reflete em montantes de financiamento para investigação modestos;
Algumas deficiências em termos de biossegurança foram detetadas nas infraestruturas, equipamentos e
procedimentos;
Deficiente número de docentes com categoria de Associado e Catedrático, o que condiciona a docência, a
investigação e a organização, nomeadamente a atração de financiamento.
8.1.2. Weaknesses
UTAD ensures the involvement of teachers and students in the decision-making of the teaching/learning process;
however, there are some obstacles that limit the performance. Regarding the CU's quality evaluation, it depends
heavily on the judgment made by the students. Although the methodology used for this evaluation is well defined and
operationalized (students respond to questionnaires placed on SIDE platform), the reduced number of students’
participation make the results unrepresentative;
Despite the quality of the teachers, there is an overload of classes in some areas of teaching. Some teachers have high
occupation with management and direction tasks, which limits the time available for scientific research;
A deficient number of non-academic staff to support classes and in some areas non-academic staff do not have
adequate technical and scientific training;
In some cases a better interaction is needed between the syllabus taught in basic CU's and CU's of advanced
semesters;
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In some cases the repetition of syllabus was detected in different CU's;
Some clinical CU's have an excessive number of hours in laboratories and in classroom environment rather than
classes with animals;
The optional CU's are not optional in fact, because the decision of functioning does not depend on the will of the
student but on human resources management;
The number of partnerships can be improved;
One of the main research center associated to MIMV– Animal and Veterinary Research Center (CECAV) - has a rating of
good, which is reflected in modest amounts of funding for research;
Some deficiencies in terms of biosafety were detected in facilities, equipment and procedures;
Low numbers of teaching staff with the professional category of Associate Professor and Full Professor, which
compromises the teaching, research and organization processes, especially the attractiveness of funding.
8.1.3. Oportunidades
A Avaliação internacional (EAEVE) do MIMV, realizada em novembro de 2012, permitiu a sinalização de algumas
deficiências que foram consideradas na revisão curricular que se efetuou (respeitando os elementos caracterizadores
do curso), e que teve a participação de todo o corpo docente e estudantes;
Alguns laboratórios estão em fase de requalificação através de financiamento do programa ON.2. Algumas valências
vão ser a curto prazo transferidas para novas instalações. A entrada em funcionamento do serviço de Tecnologia,
Qualidade e Segurança Alimentar de alimentos de origem animal, e de Farmacologia/Toxicologia vai potenciar a
negociação de novas parcerias, bem como a implementação de prestação de serviços ao exterior para a captação de
receitas;
A organização de eventos científicos promovidos pela Associação de Estudantes de Medicina Veterinária em
colaboração com os docentes permite a atualização de conhecimentos e o estreitamente de relacionamento entre os
docentes/ estudantes com investigadores e profissionais da área das Ciências Veterinárias;
A existência de programas de mobilidade, que permitem o intercâmbio de estudantes e docentes entre a UTAD e
Universidades estrangeiras poderá estimular a colaboração interinstitucional;
A avaliação do Corpo Docente permitirá a melhoria do seu desempenho com reflexo positivo na qualidade do ensino;
Implementar formação que permita a atualização de conhecimentos e se enquadre no sistema de aprendizagem ao
longo da vida;
O reconhecimento por parte dos “stakeholders” da qualidade do ensino na UTAD permite aos estudantes desenvolver
a componente prática da sua dissertação em ambiente real de trabalho, dando-lhes oportunidades para integração
futura no mercado de trabalho;
Num contexto político e social o MIMV pode contribuir para o desenvolvimento local e regional, no âmbito dos seus
campos de atuação;
A proximidade com Espanha permite uma cooperação estreita com Universidades da Galiza e Castela e León que se
pode materializar na intensificação do intercâmbio de docentes e estudantes e da cooperação em projetos de
investigação.
8.1.3. Opportunities
The international evaluation (EAEVE) of the MIMV allowed the detection of some deficiencies that were considered in
the curriculum revision (respecting the characteristic elements of the course), and in which teachers and students
participated;
Some laboratories are undergoing rehabilitation through funding of ON.2 program. Some valences will be transferred
in short term to new facilities. With the new facilities of the Food Technology, Quality and Safety, and
Pharmacology/Toxicology services the negotiation of new partnerships will be enhanced and the implementation and
provision of services to the community will bring funding;
The organization of scientific events by Veterinary Medicine Students Association in collaboration with teachers allows
updating of knowledge and the strengthening of relationship among teachers/students with researchers and
practitioners of veterinary medicine;
The existence of mobility programs, which allow the exchange of students and teachers between the UTAD and foreign
universities, can stimulate inter-institutional collaboration;
The evaluation of Academic staff will allow improving their performance with a positive impact on the quality of
education;
Implement training which falls within the lifelong learning;
The recognition by stakeholders of the education quality in UTAD allows students to develop the practical component
of their dissertation in a real work environment, giving them opportunities for future integration into the labor market;
In a political and social context MIMV can contribute to local and regional development within their fields of work;
The proximity to Spain allows close cooperation with universities of Galicia and Castile and León that may be
materialized in greater exchange of teachers and students and cooperation in research projects.
8.1.4. Constrangimentos
A organização interna da UTAD em “Escolas de Natureza Universitária”, incluindo-se o MIMV na Escola de Ciências
Agrárias e Veterinárias assegura a participação ativa de todos os elementos (docentes, estudantes e funcionários não
docentes) em vários órgãos de gestão. Refira-se, contudo, que a existência de uma Escola de Medicina Veterinária se
traduziria numa maior capacidade de decisão facilitando a resolução de problemas específicos do curso;
A forte dependência da instituição de financiamento público, no momento de grave constrangimento financeiro, com
consequências ao nível da afetação de recursos humanos e materiais, por parte da instituição dificulta ou inviabiliza a
execução de determinadas aulas práticas, a manutenção do nível de investigação científica desejável e a contratação
de novos docentes e pessoal não docente;
Os estrangulamentos verificados na progressão da carreira docente e do pessoal não docente;
As restrições impostas pelo governo nos critérios para atribuição de bolsas aos alunos do ensino superior associadas
à elevada taxa de desemprego a nível nacional tem vindo a afetar o nível sócio-económico das famílias condicionando
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a acessibilidade ou a manutenção dos estudantes no curso;
A redução orçamental da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e consequente redução dos financiamentos
plurianuais para a investigação;
A dependência de operadores económicos privados para a realização de aulas práticas em ambiente real de trabalho;
A diminuição da taxa de natalidade em Portugal vai traduzir-se, a médio prazo, numa diminuição do número de alunos
que entram no ensino superior;
A natural atratividade das instituições situadas no litoral e a imagem que alguns estudantes associam a uma
Universidade do Interior.
8.1.4. Threats
The internal organization of UTAD in "University Schools ", being the MIMV integrated in ECAV, assures an active
participation of all elements (teachers, students and non-academic staff) in several management organs. However, the
existence of a Veterinary Medicine School would lead to a greater decision-making capacity that would facilitate the
resolution of specific problems of the course;
The strong dependence on public funding, in a period of severe financial constraints, with consequences for the
allocation of human and material resources impairs the implementation of certain practical classes, a desirable level of
scientific research and hiring new academic and non-academic staff;
The constraints encountered in the progression of academic and non-academic staff;
The restrictions imposed by the government in the criteria for awarding scholarships to students of higher education,
associated to the national rising of unemployment can affect the socio-economic level of the families and that can lead
to decrease the accessibility or maintenance of students in the course;
The budget reduction of the Portuguese funding agency for science and technology (FCT) and consequent reduction
of multi-year funding for research;
The dependence on private entities to conduct practical classes in a real work environment;
The decrease in the birth rate in Portugal will be reflected in the medium term, in a reduction of the number of students
entering higher education;
The natural attractiveness of the institutions on the north coast and the image that some students associate to a
University of the inland.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Reduzida participação dos estudantes no preenchimento dos questionários colocados no SIDE".
Fazer sessões de sensibilização aos estudantes, alertando-os para a importância do preenchimento dos questionários.
A obrigatoriedade poderia resultar num forte enviesamento decorrente de respostas dadas ao acaso.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "Low participation of students in filling the questionnaires placed on the SIDE platform".
Make awareness sessions to students, alerting them to the importance of filling out the questionnaires. The obligation
of response could result in a strong bias arising from random responses;
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta devendo ser implementado no espaço de um ano.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority should be implemented in one year.
9.1.3. Indicadores de implementação
Obter resposta de mais de 50% dos estudantes inscritos.
9.1.3. Implementation indicators
To get a response of more than 50% of the enrolled students.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Sobrecarga letiva em algumas áreas de docência".
Contratação de pessoal docente para as áreas com maior carga horária.
9.1.1. Improvement measure
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Weakness -"Overload of classes in some areas of teaching".
Hiring teachers for the overload areas.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta devendo ser implementado no espaço de um ano (não depende da direção de curso).
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority should be implemented in one year (not dependent on the MIMV Course Direction).
9.1.3. Indicadores de implementação
Todos os docentes terem o número de horas de contacto prevista no Estatuto da Carreira Docente Universitária
(ECDU) (100%).
9.1.3. Implementation indicators
All teachers should have a number of contact hours within the limits established in the University Teaching Career
Statutes (ECDU) (100%).

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Deficiente número de recursos humanos não docentes para apoio às aulas e em algumas áreas não
apresentam formação técnica e científica adequada".
Contratação de pessoal técnico e desenvolvimento de cursos de formação profissional e avançada para pessoal não
docente em áreas relevantes para a sua atividade.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "A deficient number of non-academic staff to support classes and in some areas non-academic staff do not
have adequate technical and scientific training".
Hiring technical employees and development of professional and advanced training courses for non-teaching staff in
areas relevant to their activity.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade média devendo ser implementado no espaço de dois anos (não depende da direção de curso).
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
Medium priority should be implemented within two years (not dependent on the MIMV Course Direction).
9.1.3. Indicadores de implementação
Aumentar os recursos humanos não docentes em 20% e 60% terem frequentado os cursos de formação especializada.
9.1.3. Implementation indicators
Increase non- academic human resources in 20% and 60% should attend specialized training courses.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco -"Em casos pontuais verificou-se a necessidade de melhor articulação entre os conteúdos programáticos
lecionados em UC's básicas e UC's de semestres mais avançados".
Promover reuniões entre os docentes responsáveis por estas UC's, com o objetivo de adaptar os conteúdos
programáticos das UC's básicas.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "In some cases a better interaction is needed between the syllabus taught in basic curricular units and
curricular units of advanced semestres"
Arrange meetings between the professors responsible for these CU's in order to adapt the syllabus of basic curricular
units.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta devendo ser implementado no espaço de um ano.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority should be implemented in one year.
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9.1.3. Indicadores de implementação
Articulação dos conteúdos curriculares em todas as UC's básicas identificadas (100%).
9.1.3. Implementation indicators
Articulation of curriculum contents in all identified basic CU's (100%).

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Em casos pontuais verificou-se a repetição de conteúdos programáticos em diferentes unidades
curriculares".
Promover reuniões entre os docentes responsáveis por estas UC's, com o objetivo de evitar a repetição de conteúdos
programáticos.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "In some cases was detected the repetition of syllabus in different curricular units".
Arrange meetings between the professors responsible for these CU's, in order to avoid repeating the syllabus.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta devendo ser implementado no espaço de um ano.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority should be implemented in one year.
9.1.3. Indicadores de implementação
Ausência de repetição de conteúdos programáticos nas UC's identificadas (100%).
9.1.3. Implementation indicators
Absence of syllabus repetition in the identified CU's (100%).

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Excessiva carga horária de aulas teórico-práticas e de laboratório em algumas UC's de âmbito clínico".
Efetuar uma restruturação curricular que contemple o aumento a proporção de aulas práticas de âmbito clínico em
detrimento de aulas em laboratório. Propõe-se para além disso a criação de uma semana de serviço hospitalar
obrigatória que permita aos estudantes ter a possibilidade de acompanhar o serviço clínico no HV da UTAD 24h
durante 7 dias.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "Some clinical CU's have an excessive number of hours in laboratories and in classroom environment over
classes with animals".
Carry out a curricular restructuring that includes increasing the proportion of clinical practical classes at the expense
of classes in the laboratory. In addition It is proposed to create a mandatory hospital service week in order to allow
students follow up the clinical service in the UTAD Veterinary Hospital 24h, 7 days.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta devendo ser implementado no espaço de um ano, estando já em funcionamento há um ano a semana
de serviço hospitalar obrigatória.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority should be implemented within one year, already being in operation for one year the compulsory hospital
service week.
9.1.3. Indicadores de implementação
Publicação da proposta de alteração curricular durante o ano letivo 2014/2015. Implementação do novo plano de
estudos no ano letivo 2015/2016.
9.1.3. Implementation indicators
Publication of the curricular restructure proposal during the school year 2014/2015. Implementation of the new
curriculum for the school year 2015/2016.
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9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Algumas UC's opcionais não o são de facto...".
Garantir que todas as UC's de opção estejam disponíveis todos os anos.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "The optional CU's are not optional in fact…".
Ensure that all optional subjects are available each year.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade média devendo ser implementado no espaço de dois anos (não depende da direção de curso).
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
Medium priority should be implemented within two years (not dependent on the MIMV Course Direction).
9.1.3. Indicadores de implementação
Aumentar o número de UC's de opção em 5%.
9.1.3. Implementation indicators
Increase the number of optional CU's by 5%.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "O número de parcerias pode ser melhorado".
Aumentar o número de parcerias e oficializar os protocolos de cooperação já existentes que ainda não estão
oficializados.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "The number of partnerships can be improved".
Increase the number of partnerships and officialize the cooperation protocols that already exist but are not officialized.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta devendo ser implementado no espaço de um ano.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority should be implemented in one year.
9.1.3. Indicadores de implementação
Aumentar o número de parcerias em 5% por ano.
9.1.3. Implementation indicators
Increase the number of partnerships by 5% a year.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Um dos principais centros de investigação ligados ao Mestrado Integrado em Medicina Veterinária– o
CECAV – tem uma classificação de bom, o que se reflete em montantes de financiamento para investigação
modestos".
A melhoria de serviços de extensão já existentes e a implementação de outros poderá constituir uma fonte
suplementar de financiamento para a investigação.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "One of the main research center associated to MIMV – Animal and Veterinary Research Center (CECAV) has a rating of good, which is reflected in modest amounts of funding for research".
The improvement of existing extension services and the implementation of other may be an additional source of
funding for research.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e0322172-502c-2c04-d942-543f7b04b2a9&formId=a2664876-6b7e-6764-2…

267/278

12/10/2018

ACEF/1415/06392 — Guião para a auto-avaliação

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade média devendo ser implementado no espaço de dois anos.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
Medium priority should be implemented within two years.
9.1.3. Indicadores de implementação
O serviço de análises microbiológicas e parasitológicas e ainda o serviço de análises de alimentos implementados.
9.1.3. Implementation indicators
The service of microbiological and parasitological analysis and also the food analysis service implemented.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Algumas deficiências em termos de biossegurança foram detetadas nas infraestruturas, equipamentos
e procedimentos".
Promover ações de formação em diferentes domínios da biossegurança para docentes, funcionários e estudantes.
Criar no website da UTAD uma página dedicada especificamente às regras de biossegurança a aplicar no MIMV.
Elaborar manuais de biossegurança específicos para cada estrutura do MIMV.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "Some deficiencies in terms of biossecurity/biosafety were detected in facilities, equipment and
procedures".
Promote training activities in different areas of biosecurity/biosafety for academicy,non-academic staff and students.
Create in UTAD website a page specifically dedicated to biosecurity/biosafety rules within the MIMV. Develop specific
biosecurity/biosafety manuals for each structure of MIMV.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta devendo ser implementado no espaço de um ano. De referir que já foram feitas nove ações de formação
em vários domínios, a página web encontra-se em elaboração, assim como os manuais de biossegurança específicos
para cada estrutura do MIMV.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority should be implemented within one year. Note that have been made nine training activities in different
fields; the web page is under development, as well as the specific biosecurity/biosafety manuals for each structure
MIMV.
9.1.3. Indicadores de implementação
Todas as medidas propostas deverão ser executadas (100%).
9.1.3. Implementation indicators
All the proposed measures should be implemented (100%).

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Ponto Fraco - "Deficiente número de recursos humanos docentes com categoria de Associado e Catedrático".
Aumentar o número de Professores Associados e Catedráticos do MIMV.
9.1.1. Improvement measure
Weakness - "Deficient number of Associated and Full Professors "
To increase the number of Associate and Full Professors of MIMV.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta, devendo ser implementado no espaço de dois anos (não depende da direção de curso).
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority; this should be implemented within two years (not dependent on the MIMV Course Direction).
9.1.3. Indicadores de implementação
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Aumentar os recursos humanos docentes com categoria de Associado e Catedrático em 200% e 100% respetivamente,
de modo a ficar enquadrado na demanda expressa no artigo 84 do ECDU, ie. 14 novos associados e 3 novos
catedráticos .
9.1.3. Implementation indicators
To increase human resources with the category of Associate and Full Professors, in 200% and 100%, respectively, in
order to comply with the demand expressed in Article 84 of ECDU, eg. 14 new associate and 3 new full professors.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
Esta proposta de reestruturação curricular pretende cumprir com as exigências e rácios estabelecidos pela European
Association of Establishments of Veterinary Education, pela Diretiva Europeia CE 55/2013 de 20 de novembro que
altera a Diretiva Europeia CE 36/2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, tendo em
consideração o Despacho Reitoral nº 100/2013 de 28/11 e a deliberação da A3ES nº2392/2013 de 26/12.
Efetuaram-se pequenas alterações que permitissem aumentar as aulas de âmbito clínico e reduzir as aulas de
laboratório e teórico-práticas. Consideramos também importante que a UC Imagiologia passasse a ser lecionada no 3º
ano, para aquisição de competências necessárias às UC's de âmbito clínico. A UC Medicina e Cirurgia de Equinos
passará a ser lecionada no 4º ano em vez do 5º, uma vez que consideramos estar a ser lecionada muito tardiamente.
Procurou-se ainda reforçar o ensino da nutrição, passando a UC Nutrição Clínica a ser obrigatória.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
This proposal for curricular restructuring intends to comply with the requirements and ratios established by the
European Association of Establishments of Veterinary Education, the European EC Directive 55/2013 of 20 November
amending the European Directive 36/2005 EC on the recognition of professional qualifications, considering the
Rector's Decision nber 100/2013 of 28/11 and the A3ES’ Decision nber nº2392 / 2013 of 26/12.
We tried to introduce small changes that allow increasing clinical classes and reduce laboratory and theoreticalpractical classes. It seemed also important that CU Imaging passed to be taught in the 3rd year, so that students could
have better preparation for the clinical CU. It was also changed the placement of the CU Medicine and Surgey of
Equine, which is proposed to be taught in the 4th year instead of 5th year, as we consider is being taught very late in
the curricular plan. The CU Clinical Nutrition became mandatory, to strengthen the teaching of nutrition.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.1.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Ciência Animal
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas

CANIM
CAGR
CBIOL

42.5
1.5
39

0
0
0
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Ciências Económicas e Sociais
Ciências Veterinárias
Das várias áreas científicas do
curso
(6 Items)

CES
CVET
CANIM,CAGR,CBIOL,
CVET

2
207

0
0

30

8

322

8

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII - - 1º Ano/ 1º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/ 1º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year/ 1 st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Bioestatística e Informática
Médica
Biofísica Veterinária
Bioquímica Estrutural
Citomorfofisiologia e
Histologia Veterinária Geral
Embriologia e Anatomia I
Etologia, Bem-Estar e
Proteção Animal
Introdução à Medicina
Veterinária
(7 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

CVET

S

81

T - 14; PL - 21; OT - 2 3

Obrigatória

CBIOL

S

81

Obrigatória

CBIOL

S

162

T - 14; PL - 21; OT - 2 3
T - 28; PL - 28; OT 6
3,5

CVET

S

162

T - 28; PL - 42; OT - 4 6

Obrigatória

CANIM

S

162

T - 28; PL - 42; OT - 4 6

Obrigatória

CANIM/CBIOL

S

81

T - 21; PL - 14; OT - 2 3

Obrigatória

CVET

S

81

T - 28; S - 4; OT - 2

Obrigatória

ECTS

3

Observações /
Observations (5)

Obrigatória

Mapa XII - - 1º Ano/ 2º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
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10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/ 2º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year/ 2 nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

CAGR/CBIOL

S

81

CANIM

S

162

Bioquímica do Metabolismo

CBIOL

S

162

Exognosia
Genética Clássica,
Quantitativa e das
Populações
Histologia Veterinária
Especial
(6 Items)

CANIM

S

81

CBIOL

S

162

T - 30; PL - 28; OT 3,5

CVET

S

162

Agricultura Geral, Ecologia e
Gestão Ambiental
Anatomia II

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

3

Obrigatória

6

Obrigatória

6

Obrigatória

3

Obrigatória

6

Obrigatória

T - 30; PL - 42; OT - 4 6

Obrigatória

T - 20; PL - 14; TC - 4;
OT - 2
T - 30; PL - 42; OT - 4
T - 30; PL - 28; OT 3,5
T - 15; PL - 21; OT - 2

Mapa XII - - 2º Ano/ 1º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/ 1º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2 nd year/ 1 st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Anatomia III

CANIM

S

162

Fisiologia I

CBIOL

S

81

Genética Molecular e

CBIOL

S

162

Horas Contacto /
Contact Hours (4)
T - 30; PL - 28; OT 3,5
T - 18; PL - 21; OT 2,5
T - 30; PL - 28; OT -

ECTS

Observações /
Observations (5)

6

Obrigatória

3

Obrigatória

6

Obrigatória
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Microbiologia Médica I
Patologia Geral I
Estágio I
(7 Items)
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CVET
CVET
CVET
CANIM

S
S
S
S

81
81
162
81

3,5
T - 15; PL - 21; OT - 2
T - 15; PL - 21; OT - 2
T - 15; PL - 35; OT - 5
E - 58,5; OT - 1,5

3
3
6
3

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

Mapa XII - - 2º Ano/ 2º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/ 2º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2 nd year/ 2 nd semester

10.2.5 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)

Fisiologia II
Microbiologia Médica II

CBIOL
CVET

S
S

162
81

Nutrição e Alimentação

CANIM

S

162

Parasitologia I
Patologia Geral II
Zootecnia e Produção
Animal
Epidemiologia
(7 Items)

CVET
CVET

S
S

81
81

CANIM

S

162

CVET

S

81

T - 30; PL - 42; OT - 4
T - 15; PL - 21; OT - 2
T - 30; PL - 28; OT 3,5
T - 15; PL - 21; OT - 2
T - 15; PL - 21; OT - 2
T - 37,5; PL - 35; OT 4
T - 15; PL - 21; OT - 2

ECTS

Observações /
Observations (5)

6
3

Obrigatória
Obrigatória

6

Obrigatória

3
3

Obrigatória
Obrigatória

6

Obrigatória

3

Obrigatória

Mapa XII - - 3º Ano/ 1º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/ 1º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3 rd year/ 1 st semester

10.2.5 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)

Anestesiologia
Farmacologia I e Farmácia
Parasitologia II
Semiologia Médica I
Tecnologia dos Produtos
Animais I
Imagiologia
Introdução à Investigação
Científica

CVET
CVET
CVET
CVET

S
S
S
S

121.5
121.5
81
121.5

T - 30; PL - 30; OT - 4
T - 30; PL - 30; OT - 5
T - 15; PL - 21; OT - 2
T - 30; PL - 30; OT - 5

4.5
4.5
3
4.5

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

CVET

S

121.5

T - 30; PL - 30; OT - 4

4.5

Obrigatória

CVET

S

135

T - 30; PL - 30; OT - 4

5

Obrigatória

CVET

S

54

T - 28; OT - 2

2

Obrigatória

Das várias áreas
científicas do curso

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Optativa

Opção I
(8 Items)

Mapa XII - - 3º Ano/ 2º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/ 2º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3 rd year/ 2 nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Anatomia Patológica I e
Medicina Veterinária Forense
Farmacologia II e Terapêutica
Reprodução Animal
Semiologia Cirúrgica
Semiologia Médica II
Tecnologia dos Produtos

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

CVET

S

121.5

T - 30; PL - 30; OT - 4 4.5

Obrigatória

CVET
CVET
CVET
CVET
CVET

S
S
S
S
S

121.5
108
121.5
121.5
108

T - 15; PL - 30; OT - 3
T - 15; PL - 30; OT - 4
T - 30; PL - 30; OT - 4
T - 30; PL - 30; OT - 5
T - 15; PL - 30; OT - 4

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

ECTS

4.5
4
4.5
4.5
4

Observações /
Observations (5)
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Animais II
Economia, Gestão e Marketing
CES
em Saúde Animal
Das várias áreas
Opção II
científicas do curso
(8 Items)

S

54

T - 30; OT - 2

2

Obrigatória

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Optativa

Mapa XII - - 4º Ano/ 1º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano/ 1º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th year/ 1 st semestre

10.2.5 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)

Anatomia Patológica II
Cirurgia de Animais de
Companhia I
Doenças Infecciosas I
Doenças Parasitárias I
Medicina e Cirurgia de
Ruminantes
Medicina Interna de
Animais de Companhia I
Estágio II
(7 Items)

CVET

S

121.5

T - 30; PL - 30; OT - 4

4.5

Obrigatória

CVET

S

121.5

T - 30; PL - 30; OT - 4

4.5

Obrigatória

CVET
CVET

S
S

121.5
108

T - 30; PL - 30; OT - 4
T - 15; PL - 30; OT - 3

4.5
4

Obrigatória
Obrigatória

CVET

S

162

T - 30; PL - 45; OT - 5

6

Obrigatória

CVET

S

121.5

T - 30; PL - 30; OT - 5

4.5

Obrigatória

CVET

S

54

E - 39; OT - 1

2

Obrigatória

Mapa XII - - 4º Ano/ 2º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano/ 2º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4 th year/ 2 nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Cirurgia de Animais de
Companhia II
Doenças Infecciosas II
Doenças Parasitárias II
Medicina da Reprodução I
Medicina e Cirurgia de
Equinos
Medicina Interna de
Animais de Companhia II
Estágio III
(7 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

CVET

S

121.5

T - 30; PL - 30; OT - 4 4.5

Obrigatória

CVET
CVET
CVET

S
S
S

121.5
121.5
108

4.5
4.5
4

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

CVET

S

162

T - 30; PL - 30; OT - 4
T - 30; PL - 30; OT - 4
T - 15; PL - 30; OT - 3
T - 37,5; PL - 37,5; OT
-5

6

Obrigatória

CVET

S

121.5

T - 30; PL - 30; OT - 5 4.5

Obrigatória

CVET

S

54

E - 39; OT -1

Obrigatória

ECTS

2

Observações /
Observations (5)

Mapa XII - - 5º Ano/ 1º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano/ 1º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5 th year/ 1 st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Higiene e Medicina Veterinária
Preventiva
Inspeção Higio-Sanitária I
Introdução às Especialidades em
Animais de Companhia I
Medicina da Reprodução II
Medicina de Aves Leporídeos e
Suínos

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

CVET

S

108

CVET

S

162

T - 14; PL - 21; TC 4
7; OT - 3
T - 20; PL - 56, OT - 4 6

CVET

S

135

T - 28; PL - 28; OT - 4 5

Obrigatória

CVET

S

108

T - 14; PL - 28, OT - 3 4

Obrigatória

CVET

S

135

T - 28; PL - 28; OT - 4 5

Obrigatória

Obrigatória
Obrigatória
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Opção III
Estágio IV
(8 Items)
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CVET
Das várias áreas
científicas do curso
CVET

S

54

T - 14, PL - 14, OT - 2 2

Obrigatória

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Optativa

S

54

E: 39; OT - 1

2

Obrigatória

Mapa XII - - 5º Ano/ 2º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano/ 2º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5 th year/ 2 nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações /
ECTS Observations
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Inspeção Higio-Sanitária II
Introdução às Especialidades em
Animais de Companhia II
Legislação e Regulamentação
Veterinária
Saúde Pública
Toxicologia
Melhoramento Animal

CVET

S

162

T - 14; PL - 56; OT - 4 6

Obrigatória

CVET

S

135

T - 28; PL - 28, OT - 4 5

Obrigatória

CVET

S

54

T: 14, TP - 14; OT - 2 2

Obrigatória

CVET
CVET
CANIM
Das várias áreas
científicas do curso
CVET

S
S
S

108
108
135

T - 14; PL - 28, OT - 3 4
T - 14; PL - 28, OT - 3 4
T - 28; PL - 28, OT - 4 5

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

S

54

T - 24,5, OT - 1,5

2

Optativa

S

54

E - 39; OT - 1

2

Obrigatória

Opção IV
Estágio V
(8 Items)

Mapa XII - - Unidades Curriculares de Opção
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Medicina Veterinária
10.2.1. Study programme:
Veterinary Medicine
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Unidades Curriculares de Opção
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
Optional Curricular Units

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Duração / Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Bioinformática e Análise Molecular
Gestão Ambiental de Efluentes Animais
Introdução à Qualidade e Segurança
Alimentar
Nutrição e Alimentação de Animais
Selvagens e Exóticos
Teratologia
Análises Clínicas
Anatomia Clínica
Apicultura
Diagnóstico Citológico
Fisiologia de Animais de Laboratório,
Exóticos e Selvagens
Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e
Organismos Geneticamente Modificados
Análise Laboratoriais em Microbiologia
Médica e Parasitologia
Cuidados Intensivos
Experimentação Animal
Patologia de Animais de Laboratório,
Exóticos e Selvagens
Sistemas de Qualidade no Setor
Alimentar
Aquicultura
Geriatria e Oncologia
Medicina Dentária Veterinária
Medicina e Cirurgia de Animais de
Laboratório, Exóticos e Silvestres
Neurologia de Animais de Companhia
Tanatologia Forense e Veterinária
(22 Items)

CBIOL
CAGR

S
S

54
54

T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5

2
2

Opção I
Opção I

CVET

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Opção I

CANIM

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Opção I

CVET
CVET
CANIM
CANIM
CVET

S
S
S
S
S

54
54
54
54
54

T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5

2
2
2
2
2

Opção I
Opção II
Opção II
Opção II
Opção II

CANIM

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Opção II

CBIOL

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Opção II

CVET

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Opção III

CVET
CVET

S
S

54
54

T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5

2
2

Opção III
Opção III

CVET

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Opção III

CVET

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Opção III

CANIM
CVET
CVET

S
S
S

54
54
54

T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5

2
2
2

Opção IV
Opção IV
Opção IV

CVET

S

54

T - 24,5; OT - 1,5

2

Opção IV

CVET
CVET

S
S

54
54

T - 24,5; OT - 1,5
T - 24,5; OT - 1,5

2
2

Opção IV
Opção IV

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
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10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV
10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
<sem resposta>
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
<sem resposta>
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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