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ACEF/2021/0406352 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1415/0406352

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-12-12

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

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

 <sem resposta>

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Verificou-se uma melhoria nas instalações pecuárias nomeadamente a nível do ovil e de biossegurança.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 There was an improvement in livestock facilities, particularly in terms of sheep and biosafety.
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4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

 Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 <sem resposta>

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 <no answer>

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

 Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 <sem resposta>

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 <no answer>

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

 Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 <sem resposta>

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 <no answer>

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

 Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
 

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
 Escola De Ciências Agrárias E Veterinárias (UTAD)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
 

1.3. Ciclo de estudos.
 Engenharia Zootécnica

1.3. Study programme.
 Animal Science

1.4. Grau.
 Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
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1.5._Diário da República, 2.ª série — N.º 214 — 4 de Novembro de 2009.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

Ciência Animal

1.6. Main scientific area of the study programme.
Animal Science

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

621

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

421

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

640

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

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
6 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

six semesters

1.10. Número máximo de admissões.
28

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
A admissão dos estudantes pode ser concretizada:
- com a conclusão, com aproveitamento do ensino secundário e obtenção de classificação mínima (9,5 valores) nas
seguintes provas dos Exames Nacionais: Biologia e Geologia (02) e Matemática (19A) ou Física e Química (07) e
Matemática (19A).
- através de concursos especiais com regras definidas em Despacho publicado em DR: mudança de curso, transferência,
reingresso, maiores de 23, frequência de outros cursos médios ou superiores e estudantes que tenham concluído o nível
secundário de educação através das vias profissionalizantes.

1.11. Specific entry requirements.
Students admission can be done by:
- the frequency and conclusion of secondary studies and obtaining a minimum classification of 9.5 values in the following
of the National Exams subjects: Biology and Geology (02) and Mathematics (19A) or Physics and Chemistry (07) and
Mathematics (19A).
- special admission conditions with specific regulation, published in DR: change of course, transference, re-entry, over 23
years old, students with frequency of other medium or superior courses and students who have completed secondary
education through professional via.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/52ba6ecd-86c8-24b0-6269-5ffdae092aeb/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos é ministrado no Campus da UTAD, em Vila Real. A Unidade Curricular "Estágio em Empresa" (1º ano/2º
semestre) pressupõe a participação dos alunos em estágios de curta duração em empresas, com os objetivos de
contactarem, em contexto real, com as várias vertentes de actividade que irão ser abordadas ao longo do curso.

This cycle of studies is taught on the UTAD campus, in Vila Real. The Course Unit "Enterprise Internship" (1st year / 2nd
semester) require the participation of students in short-term internships in companies whose activity is related with Animal
Science, aiming that the students take contact, in real context, to some of the different activities that will be addressed
throughout the course.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).

1.14._1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compress (24).pdf
1.15. Observações.

Foram detectadas várias imprecisões no Despacho n.º 24322/2009, "Regulamento do curso de Licenciatura em Engenharia
Zootécnica" (DR N.º 214, 2ª Série, de 4 de novembro de 2009), que serão objeto de correção.

1.15. Observations.
Several inaccuracies were detected in the Despacho n.º 24322/2009, "1st Cycle of Studies in Animal Science Regulation"
(DR N.º 214, 2nd Series, of November 4, 2009), which will be corrected.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades
de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 <sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

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

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciência Animal CANIM 62 0
Ciências Biológicas CBIOL 30 0

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/52ba6ecd-86c8-24b0-6269-5ffdae092aeb/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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Ciências de Engenharia CENG 25 0
Ciências Exactas CEXA 20 0
Ciências Agrárias CAGR 18 0
Ciências Económicas e
Sociais CES 10 0

Ciências Veterinárias CVET 6 0
Ciências da Comunicação CCOM 2 0
Unidades Curriculares
opcionais - 0 7

(9 Items)  173 7  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do
processo de aprendizagem.

 
O professor responsável pela unidade curricular é o primeiro responsável pelas metodologias de ensino e 98% dos
docentes do curso de 1º Ciclo de Estudos em Engenharia Zootécnica são doutorados. Cada unidade curricular procura
adotar as estratégias de ensino e as práticas didáticas em função da sua tipologia e dos objetivos da unidade curricular e
do curso. As aulas de carácter magistral, prático e tutorial conduzem à aprendizagem específica de cada unidade
curricular e do curso no seu todo. Nas aulas teóricas espera-se que os alunos apreendam os conceitos fundamentais que
possam aplicar em contexto prático. Os docentes estão disponíveis para discutir, analisar e tratar resultados e tirar
dúvidas resultantes das aulas, do processo individual de estudo e de situações práticas.

 

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge,
skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

 The first responsible for teaching methodologies is the teacher responsible for CU and 98% of the teachers of the 1st Cycle
of Studies in Animal Science have a PhD. Each CU seeks to adopt the teaching strategies and didatics practices according
to the typology and objectives of the CU and course. The master classes, practical lessons and tutorials lead to the
specific learning of each curricular unit themes and the course as a whole. In lectures, students are expected to apprehend
the fundamental concepts that can be applied in practical context. Teachers present willingness to discuss, analyze and
treat results, and elucidate doubts resulting from classes, individual process of study and practical situations.

 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 O docente responsável, o Diretor de Curso e o Conselho Pedagógico devem aferir o ajustamento do trabalho do aluno em

relação aos ECTS da unidade curricular. Considerando que a carga horária de contacto média semanal não excede 22
horas e que os elementos de avaliação são proporcionais ao número de ECTS, os alunos têm tempo para desenvolver
atividades de estudo e de preparação de aulas, avaliações e desenvolvimento dos tópicos lecionados nas horas de
contacto.

 Por outro lado, nos inquéritos apresentados aos alunos a aferição das cargas de trabalho associadas às UC é um dos
aspetos abordados. Pela resposta aos inquéritos é observável que, de um modo geral, consideram o trabalho adequado ao
número de créditos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The teacher responsible for each CU, the Course Director and the Pedagogical Council should decide the adjustment of the

student work to the ECTS value of the CU. Considering that the average weekly contact hours does not exceed 22 hours
and that the evaluation elements are proportional to the number of ECTS, students have time to develop study activities
and lesson preparation, assessment activities and development of the topics taught in the hours of contact.

 Furthermore, in the surveys presented to the students the measurement of workloads associated with each UC is one of
the points raised. From the response to the surveys, it is observable that, in general, they consider as appropriate the work
load in relation to the number of ECTS of the CUs.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

 O Regulamento Pedagógico em vigor na UTAD obriga ao preenchimento de uma Ficha de Unidade Curricular que está
disponível no SIDE para consulta pelos alunos. Além de objetivos e competências a adquirir pelos alunos e dos conteúdos
programáticos, consta o modo de avaliação. Os elementos de avaliação podem ser alvo de apreciação pelo Diretor de
Curso e/ou pelo Conselho Pedagógico caso os alunos detetem alguma inconformidade com o Regulamento Pedagógico. O
pedido de análise deve ser feito nos primeiros 15 dias de cada semestre letivo.

 No fim do semestre, sempre que os indicadores de sucesso escolar sinalizam alguma UC, tal desencadeia um
procedimento automático, por parte do Concelho Pedagógico da Escola e envolvendo a Direção de Curso, no sentido de
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tentar determinar quais as causas para o insucesso e estabelecer estratégias e medidas tendentes a inverter o processo.
Estas são implementadas no ano letivo seguinte e os resultados voltam a ser analisados.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Pedagogical Regulation of UTAD requires the completion of a curricular unit data sheet which is available on the SIDE
for public consultation. In addition to the objectives and competencies to be acquired by the students and the syllabus,
these data sheet describes the evaluation mode. The evaluation elements may be subject to examination by the Course
Director and/or by the Pedagogical Council if students detect any nonconformity with the pedagogical regulation. The
request for review must be made within the first 15 days of each academic semester.
At the end of each semester, whenever the educational attainment indicators signal some CU, it triggers an automatic
procedure, by the Pedagogical Council of ECAV and involving the Course Director, in order to try to determine the causes
for the failure and develop strategies and measures to reverse the process. These are implemented in the next school year
and the results are again analyzed.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Desde 2015 que os novos alunos estão inseridos no Programa de Tutoria/Mentoria da UTAD, que tem como missão

promover a integração e o sucesso académico dos novos estudantes, na transição do Ensino Secundário para o Ensino
Superior e ao longo do seu percurso nesta academia, contribuindo para a otimização dos processos de Ensino e
Aprendizagem.

 
Existe também o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar que surgiu da preocupação da
UTAD em acompanhar o percurso escolar dos seus estudantes de forma a monitorar o fenómeno do abandono, ao mesmo
tempo que se promovem estratégias de promoção do sucesso escolar.

2.4 Observations.
 Since 2015, new students have been included in UTAD Tutoring Programme (PT-UTAD) wich mission is to promote the

integration and academic success of students in the transition from Secondary School to Higher Education and
throughout their course at the University, contributing, through the involvement of teachers, to the optimisation of the
Teaching and Learning processes.

 
There is also the Permanent Observatory of Abandonment and Promotion of School Success that arose from UTAD's
concern to monitor the school path of its students in order to monitor the phenomenon of abandonment, while promoting
strategies for promoting school success.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Ângela Maria Ferreira Martins - Diretor

 Virgínia Alice Cruz dos Santos - Vice-Diretor
 Luís Avelino da Silva Coutinho Patarata - Vogal

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Maria Cecília Rosas Pereira
Peixoto da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Área Científica de Ciências
Exatas, Naturais e Tecnológicas
– Matemática

100 Ficha
submetida

Maria Cristina Álvares Pereira
Gonçalves 

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida

Anabela Ribeiro dos Reis de
Castro Oliveira 

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Geologia 100 Ficha
submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/52ba6ecd-86c8-24b0-6269-5ffdae092aeb/annexId/ebe29e44-6cac-b82d-a453-5ffdae2bc9a2
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Jorge Ventura Ferreira Cardoso Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha
submetida

Teresa Maria dos Santos Pinto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Ambiental 100 Ficha

submetida

Ana Catarina Gonçalves Luzio Assistente convidado
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Químicas e Biológicas 50 Ficha
submetida

Jorge Manuel Teixeira de
Azevedo 

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia Zootécnica 100 Ficha

submetida

Virgínia Alice Cruz dos Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Manuel Gonçalo Sá Fernandes Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida
Anabela Maria Ferreira Borges
Varela Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
LlLIANA DO CARMO
SANTIAGO
FERNANDES AMADO
CARAMELO

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Física 70 Ficha
submetida

Joaquim Manuel da Silva
Anacleto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Maria do Rosário Alves dos
Anjos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha

submetida

Marta Von Hafe Roboredo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Exactas, Naturais e
Tecnológicas – Ciências Edafo-
ambientais

100 Ficha
submetida

Ana Luisa Figueiredo Pires Professor Associado
ou equivalente Doutor química do solo 100 Ficha

submetida
Aureliano Natálio Coelho
Malheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida
João Alexandre Ferreira Abel
Dos Santos Cabral

Professor Associado
ou equivalente Doutor Biologia (Especialidade Ecologia) 100 Ficha

submetida

Ângela Maria Ferreira Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Maria Teresa Rangel
Figueiredo 

Professor
Coordenador
Principal ou
equivalente

Doutor Ciência Animal-Fisiologia 100 Ficha
submetida

Paulo José de Azevedo Pinto
Rema

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Maria José Félix Saavedra Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Luís Miguel Mendes Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Henrique Manuel da Fonseca
Trindade

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
Carlos Augusto Barbosa de
Barros e Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida

Valdemar Pedrosa Carnide Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha

submetida
Isabel O Neill de Mascarenhas
Gaivão

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Rui José dos Santos Teixeira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Luís Avelino da Silva Coutinho
Patarata 

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias – Ciência.

Alimentar 100 Ficha
submetida

José António Oliveira e Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias/Ciência

Alimentar 100 Ficha
submetida

Severiano José Cruz da Rocha
e Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Miguel António Machado
Rodrigues

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
José Júlio Gonçalves Barros
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal / Fisiologia

Animal 100 Ficha
submetida

João Carlos Mateus Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Maria José Marques Gomes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
José Carlos Marques de
Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
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Ana Alexandra Vilela Marta Rio
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Agro-Sociais 100 Ficha
submetida

Victor Manuel Carvalho
Pinheiro 

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Aurora Carmen Monzón
Capapé

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas –

Especialidade Ecologia 100 Ficha
submetida

Carlos Jorge Fonseca da
Costa 

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha

submetida
Ana Catarina Rendim
Martiniano

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Gestão 45 Ficha

submetida

Mariana Dantas de Brito
Almeida

Assistente convidado
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Engenharia Zootécnica 50 Ficha
submetida

Divanildo Outor Monteiro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Maria da Conceição Fidalgo
Guimarães Costa Azevedo

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
     4115  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 43

3.4.1.2. Número total de ETI.
 41.15

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time
employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 39 94.775212636695

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically
qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / % relative
to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching
staff holding a PhD (FTE): 40.2 97.691373025516

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao
total de ETI* / %
relative to the total
FTE*
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Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of
the study programme

22 53.462940461725 41.15

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised
experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme

1 2.4301336573512 41.15

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to
the institution for over 3 years

41 99.635479951397 41.15

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 1 2.4301336573512 41.15

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

O pessoal não docente de diversas unidades orgânicas da UTAD (Departamentos, serviços centrais, etc.) colabora com o
curso 1º Ciclo de estudos em Engenharia Zootécnica em tarefas administrativas, apoio a laboratórios, etc.

 Pelo maior envolvimento neste ciclo de estudos, destacaremos o pessoal não docente do Departamento de Zootecnia,
constituído por 3 Técnicos Superiores, 6 Assistentes Técnicos e 7 Assistentes Operacionais, que desenvolvem atividade
nas áreas administrativa, laboratorial ou afins (Laboratórios de Nutrição e de Fisiologia, Unidade de Abate e Avaliação de
Carcaças, Pavilhão de Digestibilidade) e no apoio às Instalações Animais e Unidade de Aquacultura. Este pessoal está
organizado em equipas supervisionadas por um técnico superior, responsável pelo desenvolvimento do trabalho da
equipa e sua coordenação com pessoal docente.

 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non-teaching staff of several units of UTAD (Departments, central services, etc.) work in this 1st cycle of studies in Animal
Science, performing different tasks, such as administrative work, laboratory support, etc. because of theirs higher
involvement in this course, we highlight the non-teaching staff of the Animal Science Department. It consists of 3
Technicians, 6 Technical Assistants and 7 Operational assistants, developing activities in administration, related laboratory
activities (Nutrition and Physiology Laboratories, Slaughter and Carcass Evaluation Unit, and Digestibility Pavilion), and
support to the Animal Facilities Unit and Aquaculture Unit.

 The non academic staff is organized in teams supervised by a senior technician, responsible for developing the team's
work and its coordination with the teaching staff.

 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os trabalhadores não docentes que apoiam as aulas estão divididos pelas três carreiras da administração pública:
técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non academic staff is divided by the three public administration careers: higher technicians, technical assistants and
operational assistants.

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
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5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 39.1
Feminino / Female 60.9

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 27
2º ano curricular 22
3º ano curricular 38
 87

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 32 34 25
N.º de candidatos / No. of candidates 75 56 52
N.º de colocados / No. of accepted candidates 32 22 21
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 32 22 26
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 126.9 116.6 121.4

Nota média de entrada / Average entrance mark 144.7 143.1 142.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
No ano letivo 2018/2019 quanto ao perfil dos alunos ingressados cerca de 37,5% entraram na 1ª opção, 46,7% na 2ª opção
e 15,8%, em 3ª opção. A maioria dos alunos veio do distrito do Porto (34,5%); 17,2% do distrito de Braga; 13,8% de Aveiro;
6,9% de Vial Real; 6,9% de Bragança; 6,9% de Beja, 6,9% Viseu e 3,4% Viana do Castelo e Leiria. 

 No ano letivo 2019/2020 cerca de 50% entraram na 1ª opção, 20% na 2ª opção. A maioria dos alunos veio do distrito do
Porto (30%); 20% do distrito de Braga; 20% de Viseu; 10% de Aveiro; 10% Vila Real; 5% de Bragança e 5% de Leiria.

 No ano letivo 2020/2021 entraram 22 pelo concurso nacional de acesso, 2 alunos pela via profissionalizante e uma aluna
proveniente do Brasil. A origem dos alunos é semelhante aos dois anos letivos anteriores.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In the academic year 2018/2019, regarding the profile of students enrolled, about 37.5% entered in the 1st option, 46.7% in
the 2nd option and 15.8%, in the 3rd option. The majority of students came from the Porto district (34.5%); 17.2% of the
Braga district; 13.8% of Aveiro; 6.9% of Vial Real; 6.9% of Bragança; 6.9% from Beja, 6.9% from Viseu and 3.4% from Viana
do Castelo and Leiria.

 In the academic year 2019/2020 about 50% entered the 1st option, 20% in the 2nd option. Most students came from the
Porto district (30%); 20% of the Braga district; 20% from Viseu; 10% of Aveiro; 10% Vila Real; 5% of Bragança and 5% of
Leiria.

 In the academic year 2020/2021, 22 students entered the national access competition, 2 students through the professional
route and a student from Brazil. The origin of the students is similar to the previous two academic years.
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6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 14 23 25
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 13 7 14
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 5 5

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 5 2

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 0 6 4

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não se aplica.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD
programmes). 

Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
O Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA) monitoriza o processo de avaliação do sucesso escolar da UTAD com base
na análise de 3 indicadores:

 1- alunos aprovados/inscritos
 2- alunos avaliados/inscritos

 3- alunos aprovados/avaliados
 Considerando os últimos dados disponibilizados pelo GESQUA (ano letivo de 2019/20), verifica-se uma taxa de aprovação

superior a 90% para todos os anos ccurriculares. Sendo que relativamente ao primeiro indicador, o maior insucesso é na
área:

 -Ciências Exactas (CEXA), particularmente nas UC's "Matemática II" e "Química";
 Qualquer destas UC's versam temas básicos e são lecionadas no 1º ano e a explicação do insucesso pode ser a falta de

interesse que a maioria dos alunos demonstram por estas UC's, a adaptação à nova realidade (mudança de casa e cidade,
novos colegas) e eventualmente causas ligadas à Universidade e/ou docente(s) dessas UC's.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

The Quality Management Office (GESQUA) monitors the process of assessing UTAD's academic success based on the
analysis of three indicators:

 1- students approved/registered
 2- students evaluated/registered
 3- students approved/evaluated

 Considering the latest data released by GESQUA (academic year 2019/20), there is a pass rate higher than 90% for all years
of the course. Regarding the first indicator, the biggest failure is in the area:

 -Exact Sciences (CEXA), particularly in the CU´s "Mathematics II", and "Chemistry";
 Any of these CU's deal with basic themes and are taught in the 1st year and the explanation for the problem may be found

low interest that most students demonstrate by these CU, the adaptation to the new reality (change of house and city, new
colleagues) and possibly related causes to the University and / or teacher (s) of these CU's.

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
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Segundo as estatísticas da DGEEC de junho de 2020, entre 2015 e 2019, formaram-se 89; só 7 estavam registados em
junho de 2020 no IEFP (8% de taxa de desemprego). 

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies,
indicating the year and the data source). 

According to statistics from the Ministry from June 2020, between 2015 and 2019, 89 were formed; only 7 were registered
with the IEFP in June 2020 (8% unemployment rate).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
De uma forma geral as empresas têm uma imagem muito positiva dos diplomados da UTAD, destacando-se a sua
capacidade de adaptação às funções necessárias a desempenhar e a ética profissional. Segundo o relatório do
Observatório do Percurso Profissional: na opinião dos diplomados de 2019, a maioria dos licenciados vai para o 2º ciclo
de estudos e os que vão para o mercado do trabalho pretendem mais tarde ingressar no 2º ciclo. Com base nas ofertas de
emprego verifica-se a existência de vários empregos nomeadamente na área da suinicultura e avicultura.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
In general, companies have a very positive image of UTAD graduates, highlighting their ability to adapt to the necessary
functions to perform and professional ethics. According to the Professional Career Observatory report: in the opinion of
the graduates of 2019, most graduates go to the 2nd cycle of studies and those who go to the labor market intend to enter
the 2nd cycle later. Based on job vacancies, there are several jobs, namely in the pig and poultry sector.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/
No. of integrated study programme’s teachers

Observações /
Observations

Centro de Investigação e de Tecnologias
Agroambientais e Biológicas (CITAB) Muito bom UTAD 13 _

Centro de Ciência Animal e Veterinária
(CECAV) Muito bom UTAD 10 _

Centro de Estudos Transdisciplinares para
o Desenvolvimento(CETRAD) Muito Bom UTAD 2 -

Centro de Química (CQ) Muito Bom UTAD 1 -

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/52ba6ecd-86c8-24b0-6269-5ffdae092aeb
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/52ba6ecd-86c8-24b0-6269-5ffdae092aeb
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s)

área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e
local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Estas atividades integram-se na missão e nos objetivos da UTAD e dos seus Centros de Investigação e têm ocorrido em
resposta às solicitações do mercado e à iniciativa dos investigadores. Nas atividades de desenvolvimento tecnológico há
envolvimento em projetos de investigação em conjunto com entidades do sistema de I&D e/ou com empresas. No domínio
da prestação de serviços, há atividades analíticas que são disponibilizadas por alguns serviços, assim como prestação de
serviços de consultoria/peritagem quando solicitado. Há um conjunto de oferta formativa avançada relacionada com o
domínio cientifico em apreço – o Mestrado em Engenharia Zootécnica, o Doutoramento em Ciência Animal, e de forma
mais indireta, o Doutoramento em Ciências Veterinárias.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental
scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the
scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

These activities are part of the mission and objectives of UTAD and its Research Centers and have occurred in response to
market demands and the initiative of researchers. In technological development activities, there is involvement in research

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/52ba6ecd-86c8-24b0-6269-5ffdae092aeb
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/52ba6ecd-86c8-24b0-6269-5ffdae092aeb
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projects jointly with entities in the R&D system and/or with companies. In the field of service to the community, there are
analytical activities that are made available by some services, as well as provision of consultancy / expert services when
requested. There is a set of advanced training offer related to the scientific domain in question - the Master in Zootechnical
Engineering, the PhD in Animal Science, and more indirectly, the PhD in Veterinary Sciences.

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

Alguns dos projetos:
FEEDXTREM. QREN (UTAD/ A.Coelho e Castro, Lda.). 273330€. UTAD: 118614€
ALISSA. Portugal 2020.(SPAROS; UTAD/; ACC, Lda., UALG; UP; UA; IBMC). 1178151€. UTAD: 61268€
ORNAFEEDS. Portugal 2020. (SPAROS; UTAD; NECTON). 766543,43€. UTAD: 138559€
E-FEEDNECTICS 4.0 EUROSTARS(SPAROS; UTAD; MAS Consulting). 414789€. UTAD: 122845€.
ICas_Bísaro. PDR2020, 2018-2021, UTAD:147992€
Preservar a qualidade na Carne Arouquesa. PDR2020, 505636€. UTAD: 227178€. 2017-2021.
Estratégias para a segurança e promoção de produtos cárneos transformados. Grupo Operacional 2017-2021, UTAD:
77428€.
AMONIAVE. Portugal2020, LUSIAVES; Instituto Politécnico de Viseu; UTAD 200952€
Eurodairy. 2016-2019. H2020. UTAD: 36 850€
Dairy-4-Future. 2018-2021Interreg. UTAD: 281975€
GOEfluentes. 2018-2021.RedeRural, UTAD:64967€
INTERACT, 2016-2019, ISAC. 4127773€
MobFood, 2017-2021, POCI-01-0247-FEDER-024524, 7021739€
SUSPHAGE, 2018-2019. I&DT Empresarial. 695067€.

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

Some of the projects:
FEEDXTREM. QREN (UTAD/ A.Coelho e Castro, Lda.). 273330€. UTAD: 118614€
ALISSA. Portugal 2020.(SPAROS; UTAD/; ACC, Lda., UALG; UP; UA; IBMC). 1178151€. UTAD: 61268€
ORNAFEEDS. Portugal 2020. (SPAROS; UTAD; NECTON). 766543,43€. UTAD: 138559€
E-FEEDNECTICS 4.0 EUROSTARS(SPAROS; UTAD; MAS Consulting). 414789€. UTAD: 122845€.
ICas_Bísaro. PDR2020, 2018-2021, UTAD:147992€
Preserve quality in Arouquesa Meat. PDR2020, 505636€. UTAD: 227178€. 2017-2021.
Strategies for the safety and promotion of processed meat products. Operational Group. 2017-2021, UTAD: 77428€.
AMONIAVE. Portugal2020, LUSIAVES; Instituto Politécnico de Viseu; UTAD 200952€
Eurodairy. 2016-2019. H2020. UTAD: 36 850€
Dairy-4-Future. 2018-2021Interreg. UTAD: 281975€
GOEfluentes. 2018-2021.RedeRural, UTAD:64967€
INTERACT, 2016-2019, ISAC. 4127773€
MobFood, 2017-2021, POCI-01-0247-FEDER-024524, 7021739€
SUSPHAGE, 2018-2019. I&DT Empresarial. 695067€.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 7.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

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

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

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
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.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 No que refere aos últimos 3 anos letivos apenas tivemos um aluno em mobilidade e recebemos 9 alunos em programas de

mobilidade Erasmus. No ano letivo 2020/2021, devido à pandemia não recebemos nenhum aluno em programas de
mobilidade. 
Em relação aos docentes é mais difícil de quantificar porque os docentes visitam as escolas e nem sempre estão
associados a cursos e não é fácil de contabilizar. 

6.4. Eventual additional information on results.
 Regarding the last 3 academic years, we only had one student on mobility and we received 9 students on Erasmus mobility

programs. In the academic year 2020/2021, due to the pandemic, we did not receive any students in mobility programs.
 In relation to teachers, it is more difficult to quantify because teachers visit schools and are not always associated with

courses and it is not easy to count.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

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

secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

 7.1.2._129-2019.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures
supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the
results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/52ba6ecd-86c8-24b0-6269-5ffdae092aeb/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the
monitoring of their implementation. 

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

<no answer>

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização
e desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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

8.1.1. Pontos fortes 
- A universidade oferece um bom ambiente escolar, um campus de reconhecida qualidade e biodiversidade (o jardim
botânico é considerado o da europa com maior biodiversidade (https://jb.utad.pt/), refeitórios, biblioteca, instalações
desportivas, residências e gabinete de assistência médica.

 
- Quase todos os docentes que lecionam aulas no curso são doutorados (98%) e desenvolvem, paralelamente,
investigação na área da ciência animal.

 
- A formação do curso é de natureza aplicada o que permite a conceção e a resolução de problemas práticos com base em
fundamentos científicos e técnicos atualizados; a existência de instalações pecuárias para as principais espécies
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pecuárias (bovinos de leite, ovinos, caprinos, suínos, aves, coelhos, abelhas, peixes e cavalos) no próprio Campus
universitário permite uma aprendizagem com uma adequada componente prática o que torna a formação estimulante.

-O departamento âncora (Dep. Zootecnia) oferece formação pós-graduada na área da Ciência Animal (2º Ciclo em
Engenharia Zootécnica e 3º Ciclo em Ciência Animal).

-O curso é reconhecido e os seus diplomados são procurados pelo mercado de trabalho, o que se reflete no elevado nível
de empregabilidade e na procura crescente dos alunos ainda em formação.

-A existência de protocolos estabelecidos com outras instituições de ensino superior estrangeiras, dentro e fora da UE,
promove o intercâmbio em programas de mobilidade (essencialmente da UE e Brasil).

-A maior parte dos alunos do curso são deslocados, provenientes das mais variadas regiões do país, o que dá indícios de
uma boa imagem externa e o reconhecimento da qualidade da formação.

-O número de alunos proporciona um relacionamento próximo entre os docentes e os alunos e um acompanhamento
tutorial do trabalho destes últimos.

8.1.1. Strengths 
-The university offers a good school environment, a campus of recognized quality and biodiversity (the botanical garden is
considered the one in Europe with the higher biodiversity (https://jb.utad.pt/), cafeterias, library, sports facilities,
accommodation and medical assistance office for students.

- Almost all teachers who teach classes in the course are PhDs (98%) and in parallel they develop research in the area of
animal science.

- The training of the course is of an applied nature, which allows the design and solve of practical problems based on
updated scientific and technical foundations; the existence of livestock facilities for the major livestock species (dairy
cattle, sheep, goats, pigs, birds, rabbits, bees, fish and horses) on the university campus itself allows learning with an
adequate practical component which makes training stimulating.

-The anchor department (Dep. Animal Science) offers graduate training in the field of Animal Science (2nd Cycle of studies
in Animal Science and the 3rd Cycle of Studies in Animal Science).

-The course is recognized and its graduates are sought by the labor market, which is reflected in the high level of
employment and increasing demand of students still in training.

-The existence of protocols with other foreign higher education institutions within and outside the EU, promotes the
exchange in mobility programs (mainly EU and Brazil).

-Much of the course students are displaced from many different regions of the country, which indicates a good external
image and recognition of the quality of training.

-The number of students provides a close relationship between teachers and students and follows a tutorial on their part.

8.1.2. Pontos fracos 
- Dificuldade na escolha de Unidades Curriculares no universo da UTAD para optativas do curso. É importante oferecer
mais Unidades Curriculares da área. Seria ainda vantajoso reposicionar Unidades Curriculares, alterando o ano e/ou
semestre em que são lecionadas. Verifica-se um desajustamento de tipologias e de horas de contacto em algumas
Unidades Curriculares.

- Nos conteúdos programáticos de algumas Unidades Curriculares do Curso por vezes há repetição de conteúdos o que
deve ser articulado de forma a evitar esse problema.

-Necessidade de atualização do curso visto ser uma área do conhecimento em que a evolução técnica e científica é muito
rápida. Sendo importante rever a estrutura do plano de estudos e atualizar os conteúdos programáticos das Unidades
Curriculares com alguma periodicidade.

- Necessidade de renovação de algumas instalações pecuárias, laboratórios e salas de aula e adquirir equipamentos mais
modernos. Devido a constrangimentos financeiros existentes não têm sido possível uma adequada manutenção de
algumas instalações que, por isso, começam a apresentar alguns sinais de degradação.

- Necessidade de realização de mais visitas de estudo e de estágios em contexto empresarial, e aquisição de bibliografia e
de outros materiais didáticos.
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8.1.2. Weaknesses 
- Difficulty in choosing optional Curricular Units in the universe of UTAD. It is important to offer more Curricular Units in
the area. It would also be advantageous to reposition Curricular Units, changing the year and / or semester in which they
are taught. There is a mismatch of typologies and contact hours in some Curricular Units.

- In the syllabus content of some Curricular Units of the Course, there is sometimes repetition of content, which must be
articulated in order to avoid this problem.

-Need to update the course as it is an area of knowledge in which technical and scientific evolution is very fast. It is
important to review the structure of the study plan and update the syllabus contents of the Curricular Units with some
frequency.

- Need to renovate some livestock facilities, laboratories and classrooms and acquire more modern equipment. Due to
existing financial constraints, it has not been possible to properly maintain some facilities, which is why they are
beginning to show some signs of degradation.

- Need for more study visits and internships in a business context, the acquisition of literature and other teaching
materials.

8.1.3. Oportunidades 
-Universidade de pequena dimensão, o que permite especialização e diferenciação

-Oferta de bolsas de estudo aos estudantes.
Grande parte dos alunos da UTAD provêm de outras regiões do país, o que aumenta os custos com alojamento,
alimentação e transportes. As propinas também representam uma despesa não negligenciável. Estes fatores podem
contribuir para aumentar a taxa de abandono escolar. Estas bolsas contribuem para alargar o leque dos que procuram o
curso e minimizar o abandono escolar.

-Dinâmica crescente do agronegócio, com potencial aumento do mercado de trabalho.
Duas das razões para a falta de atratividade dos sectores agrário e agroindustrial residem no facto de serem
tradicionalmente consideradas atividades de baixo valor acrescentado e reduzido rendimento. A incorporação de
conhecimento e tecnologia pode mudar esta situação, tornando a atividade agrária (e dentro dela a zootecnia) mais
eficiente e produtiva, gerando riqueza e acrescentando valor aos produtos. Essa evolução só será possível com a
formação e introdução no sistema produtivo de técnicos superiores qualificados, como os graduados em Eng.
Zootécnica.

-Possibilidade de criação do próprio emprego.
A grande diversidade de produtos e sistemas de produção, a possibilidade de prestação de serviços nas diferentes fileiras
de produção animal, o envelhecimento dos profissionais do setor agrário, a incorporação de novas tecnologias e a
existência de apoios ao investimento são fatores que facilitam a criação do próprio emprego.

-Localização da UTAD na região do Douro, Património Universal da Humanidade

-Sector agroindustrial com perspectivas de crescimento face ao aumento global da procura de bens alimentares e ao
reduzido nível de autossuficiência do país em produtos de origem animal.
A FAO estima que até 2050 haja necessidade de duplicar a produção mundial de alimentos. Uma vez que não é expectável
que a disponibilidade de terra para a atividade agrária aumente significativamente, os ganhos de produção serão
conseguidos através da melhoria da eficiência. Essa evolução só será possível através da incorporação de conhecimento
e tecnologia que terão que ser veiculados através de agentes qualificados, entre os quais os graduados em Eng.
Zootécnica.
A qualidade dos nossos produtos pode constituir uma oportunidade de negócio para as empresas e de emprego para
muitos graduados em Eng. Zootécnica. Simultaneamente, a exportação de bens alimentares e o consequente aumento da
necessidade de técnicos superiores pode constituir uma oportunidade para atrair mais alunos para os cursos da área
agrária.

-Captação de alunos estrangeiros e cooperação com os países lusófonos.
A necessidade de modernização da atividade agrária para fazer face às necessidades dos países em desenvolvimento,
entre os quais se encontram alguns países lusófonos, e as boas relações que estes países têm com Portugal, permite a
captação de novos alunos.

8.1.3. Opportunities 
-UTAD is a small size University, allowing for differentiation and specialization

-Students scholarship offer.
Much of the UTAD students come from other regions of the country, which increases the costs of accommodation, food
and transport. The fees also represent a considerable expense. These factors can increase the dropout rate. These grants
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help to expand the range of seeking course and minimize dropout.

-Dynamic growth of the agribusiness, with potential increase of the labor market.
Two of the reasons for the lack of attractiveness of the agricultural and agro-industrial sectors are that they are
traditionally considered to be low added-value and low-income activities. The incorporation of knowledge and technology
can change this situation, making the agrarian activity (and the animal husbandry within it) more efficient and productive,
generating wealth and adding value to products. This development will only be possible with the formation and
introduction in the production system of qualified senior technicians, as the graduates in Animal Science.

-Possibility of self-employment.
The great diversity of products and production systems, the ability to provide services in different livestock production
ranks, the aging of professionals in the agricultural sector, the incorporation of new technologies and the existence of
capital grants are factors that facilitate the creation of own job.

-Location of UTAD in the Douro region, Universal Heritage of Humanity

-Agribusiness sector with growth prospects over the global increase in demand for food and the low level of the country's
self-sufficiency in animal products.
FAO estimates that by 2050 there will be the need to double world food production. Since it is not expected that the
availability of land for agricultural activity increase significantly, the production gains will be achieved through improved
efficiency. This development will only be possible through the incorporation of knowledge and technology that will have to
be conveyed through qualified agents, including the graduates in Animal Science.
The quality of our products can be a business opportunity for companies and employment for many graduates in Animal
Science. Simultaneously, the export of food and the consequent increased need for senior technicians can provide an
opportunity to attract more students to the courses of land area.

-Attracting foreign students and cooperation with Portuguese-speaking countries.
The need for modernization of agricultural activity to meet the needs of developing countries, among which are some
Portuguese speaking countries, and the good relations that these countries have with Portugal, allows to attract new
students.

8.1.4. Constrangimentos 
-Exigência de duas disciplinas no ensino secundário de elevado insucesso nas provas específicas de acesso ao curso
(Matemática e Física e Química), limitam o universo de alunos que constituem o público-alvo deste curso.

-A localização geográfica da UTAD, numa cidade do interior, numa zona com baixa densidade populacional e reduzida
atividade pecuária e agroindustrial e em linha com o declínio populacional da região, o que pesa desfavoravelmente na
escolha do aluno aquando da candidatura ao Ensino Superior

-Sendo a UTAD uma Universidade de pequena dimensão, padece de alguma limitação no que toca a massa-crítica e a
atratividade.

-Grande parte dos alunos são deslocados, o que poderá implicar custos superiores àqueles que muitos deles teriam caso
ficassem perto da sua área de residência.

-Multiplicação da oferta de cursos na área da Engenharia Zootécnica.
A multiplicação de cursos nesta área, com concorrência desleal no acesso a cursos com denominações similares por
outros estabelecimentos de ensino superior, pode ser um fator limitante na captação de novos alunos para a Engenharia
Zootécnica da UTAD.

-Multiplicação da oferta de cursos com denominações mais atrativas.
A multiplicação de denominações de cursos com o único intuito de as tornar mais atrativas, sem que haja mercado e
emprego para os diplomados dada a desadequação da formação ao mercado de trabalho, condiciona a disponibilidade de
alunos para cursos de engenharia.

-Constrangimentos financeiros que limitam a contratação de docentes e impede a renovação do corpo docente, podendo
vir a condicionar a lecionação de algumas UC.

8.1.4. Threats 
-Requirement of two disciplines of high failure rates in secondary education (Mathematics, Physics and Chemistry), limit
the universe of students who are the intended audience for this course.

-The geographical location of UTAD, a country town in an area with low population density and reduced livestock and agro-
industrial activity and in line with the population decline in the region, which weighs unfavourably on the student's choice
at the time of application to Higher Education

-As a small university, UTAD suffers from some limitations when it comes to critical mass and attractiveness.
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-Most of the students are not local, which may involve higher costs than those that many of them would have if they stayed
close to their area of residence.

-Multiplication of the offer of courses in the field of Animal Science.
The proliferation of courses in this area, with unfair competition for access to courses with similar names by other higher
education institutions, can be a limiting factor in attracting new students to the Animal Science of UTAD.

-Multiplication of courses offering more attractive names.
The multiplication of courses names with the sole purpose to make them more attractive, without market and employment
for graduates given the inadequacy of training to the labour market need, conditions the availability of students for
engineering courses.
-Financial constraints that limit hiring teachers and prevents the renewal of teaching staff, may have a conditioning effect
on the teaching of some CU.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1- Aumentar a oferta de Unidades Curriculares na área para colmatar o problema da escolha de optativas interessantes
para os alunos. Há uma grande dificuldade na escolha de UC´s no universo da UTAD por falta de opções e dificuldade de
horários. Pretendemos assim aumentar a oferta de Unidades Curriculares interessantes e importantes para o ciclo de
estudos.

 
2- Correção do posicionamento de algumas Unidades Curriculares, no plano de estudos.

 Verificou-se a necessidade de alterar a colocação de algumas UC's no plano de estudos por forma a ir de encontro a
limitações de espaços bem como a ajustar a lecionação relativamente a determinadas estações do ano, corrigindo
situações menos vantajosas para os alunos e Curso.

 
3- Renovação de algumas instalações pecuárias, laboratórios e salas de aula e adquirir equipamentos mais modernos. 

 
4- Aumentar o número de visitas de estudo e de estágios em contexto empresarial, e aquisição de bibliografia e de outros
materiais didáticos.

 

8.2.1. Improvement measure 
1- Increase the offer of Curricular Units in the area to address the problem of choosing interesting options for students.
There is a great difficulty in the choice of UC's in the universe of UTAD due to the lack of options and difficulty of
schedules. Thus, we intend to increase the offer of interesting and important Curricular Units for the course.

 
2- To correct the positioning of some Curricular Units in the study plan.

 There is the need to change the placement of some CU's in Study Plan, in order to meet the space limitations as well as to
adjust the teaching for certain seasons of the year, correcting less advantageous situations for students and course.

 
3- Renovation of some livestock facilities, laboratories and classrooms and purchase more modern equipment.

 
4- Increase the number of study visits and internships in a business context, and purchase of bibliography and other
teaching materials.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Ação 1 e 2- Prioridades média nos dois próximos anos letivos.

 
Ação 3 e 4- Prioridades média a alta para os próximos anos (está dependente da obtenção de verbas para o efeito).

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Action 1 and 2- Medium priorities over the next two academic years.

 
Action 3 and 4- Medium to high priorities for the coming years (depends on obtaining funds for this purpose).

8.1.3. Indicadores de implementação 
Ação 1 e 2 -Já foram apresentadas algumas propostas de alteração e oferta de Unidades Curriculares que serão objeto de
uma análise mais aprofundada posteriormente. 
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Ação 3 e 4 - Já há alguns projetos estruturantes para por exemplo construção de uma estação de tratamento dos efluentes
das instalações agropecuárias e melhoria e reequipamento de laboratórios.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Action 1 and 2 - Some proposals for altering and offering Curricular Units have already been presented, which will be the
subject of further analysis later.

Action 3 and 4 - There are already some structuring projects for, for example, construction of a wastewater treatment plant
for livestock facilities and improvement and re-equipment of laboratories.

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

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

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 <sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 <no answer>

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>
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9.3.3 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)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 <sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>
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9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


