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ACEF/2021/0406377 — 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/1415/0406377

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).

 2._med_melhoria.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A estrutura curricular foi alterada para cumprir as propostas de melhoria apresentadas no anterior processo de

avaliação/acreditação.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The curricular structure was changed to comply with the improvement proposals presented in the previous assessment /

accreditation process.

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 O plano de estudos sofreu alterações decorrentes do anterior processo de avaliação/acreditação.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The study plan was changed according to the previous assessment / accreditation process.

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.
 Foram realizadas melhorias nas instalações dos animais das espécies bovina, ovina e caprina, tendo como objetivo

melhorar a sua funcionalidade e fazer a sua adaptação aos princípios de bem-estar animal.
 No aviário foram criados mini pavilhões que permitem o controlo individual do ambiente.

 A Unidade Experimental de Aquacultura passou a ser dotada de um Biotério de Organismos Aquáticos certificado pela
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Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Trata-se de uma estrutura que possibilita a execução de projetos, lecionação
de aulas práticas e realização de trabalho científico no âmbito da dissertação dos alunos de mestrado.
As aulas práticas das unidades curriculares de tecnologia alimentar são agora lecionadas em laboratórios novos, com
novos equipamentos.
Em resultado da participação em dois projetos de investigação foi instalado um apiário com 80 colónias que permanecerá
para além da vigência dos projetos.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Improvements were made on bovine, ovine and caprine installations, with the objective of improving their functionality and
adapting them to the principles of animal welfare.
In the aviary were created mini pavilions that allow individual control of the environment.
The Experimental Aquaculture Unit is now equipped with a Aquarium of Aquatic Organisms certified by the Directorate-
General for Food and Veterinary. It is a structure that allows the execution of projects, the teaching of practical classes and
the realization of scientific work within the scope of the dissertation of master students.
The practical classes of the food technology curricular units are now taught in new laboratories, with new equipment.
As a result of participation in two research projects, an apiary with 80 colonies was installed.

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.
Foram implementados protocolos de Cooperação Cientifica com empresas (LACTICOOP, SPAROS, GAON Vivefish) que
promovem o intercâmbio científico e o acompanhamento dos trabalhos conducentes às dissertações de mestrado.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Scientific cooperation protocols were implemented with companies (LACTICOOP, SPAROS, GAON Vivefish) that promote
scientific exchange and follow-up of the work leading to the master's dissertations.

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.
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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.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR_REG_MEZ_LINK.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:

640

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:

851

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

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):
Quatro 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):

Four semesters

1.10. Número máximo de admissões.
25

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.
Não aplicável
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1.11. Specific entry requirements.
Not applicable

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não

1.12.1. If other, specify:
No

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos é ministrado no Campus da UTAD, em Vila Real. A preparação da dissertação final poderá decorrer na
UTAD ou numa Instituição/Empresa externa à UTAD, de acordo com protocolos já estabelecidos ou a estabelecer na
ocasião.

This cycle of studies is taught on the UTAD campus, in Vila Real. The final dissertation preparation may take place in UTAD
or in a external institution, according to protocols already celebrated or to be celebrated between both the institutions.

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.

Regulamento do curso de mestrado em Engenharia Zootécnica não define o número de ECTS mínimos optativos para
todas as Áreas científicas.
Por este motivo, na Secção 2, tabela 2.2.2., não há uma combinação única em que a soma de ECTS obrigatórios e ECTS
mínimos optativos seja menor ou igual aos ECTS total do ciclo de estudos.

1.15. Observations.
The regulation of the Master's course in Zootechnical Engineering does not define the number of minimum optional ECTS
for all scientific areas. 
For this reason, in Section 2, table 2.2.2., there is no unique combination in which the sum of mandatory ECTS and
minimum optional ECTS is less than or equal to the total ECTS of the study cycle.

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>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


01/03/2021 ACEF/2021/0406377 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=73af6ca9-546b-f357-878a-5ff6e79fe4f3&formId=42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c… 5/21

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 60 30
Ciências de Engenharia CENG 5 5
Ciências Exactas CEXA 5 5
Ciências Veterinárias CVET 5 5
Ciências Económicas e
Sociais CES 0 0

Ciências Biológicas CBIOL 0 0
Ciências Agrárias CAGR 0 0
Engenharia Florestal EF 0 0
Indústrias Alimentares IA 0 0
Ciências Agrárias e
Florestais CAF 0 0

(10 Items)  75 45  

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 Regulamento Pedagógico em vigor na UTAD obriga ao preenchimento de uma Ficha de Unidade Curricular (FUC) que
está disponível no SIDE para consulta pelos alunos. Assim, no início do semestre o regente de cada unidade curricular
publica no SIDE a FUC com informação essencial sobre o funcionamento da unidade curricular (corpo docente, carga
letiva, horário, objetivos, conteúdos programáticos, métodos de ensino, avaliação, bibliografia). Na FUC, o regente partilha
com os estudantes a demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular. 
A Direção de Curso, em articulação com o Conselho pedagógico assegura que todas as FUCs são devidamente
preenchidas. As turmas com cerca de 20 alunos facilitam um processo de ensino aprendizagem de proximidade. Os
“Questionários Pedagógicos” possibilitam que no final do semestre os estudantes avaliem a unidade curricular e os
docentes.

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 Pedagogical Regulation of UTAD requires the completion of a curricular unit data sheet which is available on the SIDE
for public consultation.
Thus, at the beginning of the semester, the teacher in charge of each curricular unit publishes the FUC in SIDE with
essential information on the functioning of the curricular unit (other teachers, teaching load, schedule of classes,
objectives, syllabus, teaching methods, evaluation methodology, bibliography).At FUC, the teacher in charge shares with
students the demonstration of the coherence of teaching methodologies with the objectives of the course. 
The Course Director, in combination with the Pedagogical Council, ensures that all FUCs are are completely filled. Classes
with about 20 students facilitate a teaching-learning process of proximity. The “Pedagogical Questionnaires” make it
possible for students at the end of the semester to evaluate the curricular unit and teachers.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A verificação da conformidade entre o número de ECTS atribuído às diversas unidades curriculares e a carga média de
trabalho dos estudantes não tem nenhuma métrica específica. No entanto, aquando da adequação do curso a Bolonha
teve-se esse aspeto em consideração, com base na vasta experiência letiva e sensibilidade do corpo docente, assim como
nas boas práticas nacionais e internacionais. Foi considerada a equivalência de 1 ECTS a 27 horas de trabalho. Os
resultados académicos obtidos, indiciam que existe uma correspondência adequada entre o número de ECTS e a carga de
trabalho que lhes corresponde. 
Acrescentar ainda que os estudantes a título individual, via representante da unidade curricular ou via Núcleo de
Estudantes de Engenharia Zootécnica (NEEZ-UTAD), não identificaram junto da Direção de curso qualquer situação de
excesso de carga de trabalho face aos ECTS afetos às UCs.
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2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The verification of compliance between the number of ECTs of curricular units and the average students workload has no
specific metrics. However, when adapting the course to Bologna, this aspect was taken into account, based on the vast
teaching experience and sensitivity of the teaching staff, as well as on good national and international practices. The
equivalence of 1 ECTS to 27 hours of work was considered. The academic results obtained indicate that there is an
adequate correspondence between the number of ECTS and the workload that corresponds to them.
Moreover, individual students, curricular unit representative students or Zootechnical Engineering Students Nucleus
(NEEZ-UTAD), did not communicate to the Couse director any situation of excessive workload.

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

Como já foi referido, 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, por
parte do Concelho Pedagógico da Escola e envolvendo a Direção de Curso, no sentido de 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.
As already mentioned above, 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 UC, it triggers an 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.
 A emergência de Saúde Pública suscitada pela COVID-19 determinou a adoção de um conjunto de medidas excecionais e

temporárias por forma a diminuir a transmissão do vírus. As adaptações necessárias aos processos de
ensino/aprendizagem e avaliação são coordenadas pelo Vice-Reitor para a área do Ensino, Presidente de Escola,
Presidente do Conselho Pedagógico e Diretor de Curso.

2.4 Observations.
 The emergence of Public Health raised by COVID-19 determined the adoption of a set of exceptional and temporary

measures in order to reduce the transmission of the virus. The necessary adaptations to the teaching / learning and
assessment processes are coordinated by the Vice-Rector for the Teaching area, School President, President of the
Pedagogical Council and Course Director.

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.
 António Mário Domingues Silvestre, Diretor de Curso, doutorado em ciência animal, em regime de exclusividade

 Paulo António Russo Almeida, Vice- Diretor de Curso, doutorado em ciência animal, em regime de exclusividade
 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff
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Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista
/ Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo

/ Employment link
Informação/
Information

António Mário Domingues
Silvestre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Maria José Marques
Gomes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Miguel António Machado
Rodrigues

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Sandra Cristina Pires Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional

– ramo de Probabilidades e Estatística 100 Ficha
submetida

Henrique Manuel da
Fonseca Trindade

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
José Carlos Marques de
Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Victor Manuel Carvalho
Pinheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Jorge Manuel Teixeira de
Azevedo

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia Zootécnica 100 Ficha

submetida

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

submetida
Paula Alexandra Martins
de Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Paulo António Russo
Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Paulo José de Azevedo
Pinto Rema

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
José Luís Teixeira de
Abreu de Medeiros Mourão

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Manuel Luís Tibério Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Humanas e Sociais _

Ciências Agro-Sociais 100 Ficha
submetida

Anderson Rei Galvão
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Gestão 40 Ficha
submetida

Severiano José Cruz da
Rocha e Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
José António Oliveira e
Silva 

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias/Ciência Alimentar 100 Ficha

submetida
Alexandra Sofia Miguens
Fidalgo Esteves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Ana Alexandra Ribeiro
Coutinho de Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas-Viticultura 100 Ficha

submetida
Aurora Carmen Monzón
Capapé

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas – Especialidade

Ecologia 100 Ficha
submetida

José Júlio Gonçalves
Barros Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal / Fisiologia Animal 100 Ficha

submetida
Luís Avelino da Silva
Coutinho Patarata

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias – Ciência Alimentar 100 Ficha

submetida
Maria da Conceição F. G.
Costa Azevedo

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Teresa de Jesus Fidalgo
Fonseca

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
ANA LUISA GUIMARÃES
DIAS LOURENÇO

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Filipa Conceição Silva
Furtado Torres Meneres
Manso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida

     2540  

<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.
 26
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc/annexId/dd80bee2-a541-5723-0a08-6005e35b3b39
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc/annexId/7d0fcb7c-d0b2-92bc-1f26-6005e487c614
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc/annexId/56f3da2a-c95f-81bc-55b3-6005e46c85c6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc/annexId/bc5899be-4beb-78c5-5194-6005e41e3a01
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc/annexId/cdea4f22-bbc3-293b-71c4-6005e46c391e
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3.4.1.2. Número total de ETI.
 25.4

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: 25 98.425196850394

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): 25.4 100

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*

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

21 82.677165354331 25.4

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

0 0 25.4

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

25 98.425196850394 25.4

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 0 0 25.4

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

Pessoal não docente de diversas unidades orgânicas da UTAD (Departamentos, Escolas, serviços centrais, etc.)
colaborara com o curso 2º Ciclo de Estudos em Engenharia Zootecnia em tarefas administrativas, apoio a laboratórios, etc.

 Pelo maior envolvimento neste Programa, destacamos o pessoal não docente do Departamento de Zootecnia, constituído
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por 3 Técnicos Superiores, 6 Assistentes Técnicos e 9 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. 
Nonteaching staff of several units of UTAD (departments, schools, central services, etc..) will be working in this 2nd Cycle
of Studies in Animal Science, performing different tasks, such as administrative work, laboratory support, etc.
Because of their greater involvement in this course, we highlight the nonteaching staff of the Animal Science Department.
It consists of 3 Technicians, 6 Technical Assistants and 9 Operating 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 nonacademic 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. Mais informação disponível na resposta à pergunta
anterior.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non academic staff supporting the study programme are divided by the three public administration careers: higher
technicians, technical assistants and operating assistants. More information is available in the answer to the previous
question.

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. 
45

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 33.3
Feminino / Female 66.7

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 do 2º ciclo 23
2º ano curricular do 2º ciclo 22
 45

5.2. Procura do ciclo de estudos.



01/03/2021 ACEF/2021/0406377 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=73af6ca9-546b-f357-878a-5ff6e79fe4f3&formId=42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3… 10/21

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 35 28 35
N.º de candidatos / No. of candidates 23 47 33
N.º de colocados / No. of accepted candidates 22 28 33
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 17 27 21
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Sem informação adicional.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
No additional information.

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 15 22 4
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 7 18 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 7 4 3

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 1 0 1

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

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 aplicável

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 processo de avaliação do sucesso escolar da UTAD é monitorizado pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA).
Considerando os últimos dados disponibilizados pelo GESQUA (ano letivo de 2019/20), verifica-se que a taxa de alunos
avaliados é de 80% e que 79% das UCs apresentam taxa de aprovados maior que 50%.

 A informação disponibilizada pelos Serviços Académicos não classifica as UCs em áreas científicas, o que dificulta a
obtenção de uma métrica que quantifique o sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos. 

 De uma forma geral e em todas as áreas científicas, não está identificada qualquer situação problemática em relação ao
sucesso escolar.
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6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

The learning success evaluation process of UTAD is monitored by the Quality Management Office (GESQUA). Considering
the latest available data by GESQUA (academic year 2019/20), it appears that the rate of students assessed is 80% and that
79% of UCs have an approved rate higher than 50%.
The information provided by Academic Services does not classify UCs in scientific areas, which makes it difficult to obtain
a metric that quantifies academic success in the different scientific areas.
In general and in all scientific areas, no problematic situation is identified in relation to academic success.

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). 

Taxa de Empregabilidade: 97%
 Fonte: DGEEC - Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior - junho de 2020, consultado em:

 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/2020_DGEEC_Jun.pdf (25/01/2021)
 

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). 

Employability Rate: 97%
 Source: DGEEC - Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior - junho de 2020, Consulted at:

 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/2020_DGEEC_Jun.pdf (25/01/2021)
 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A UTAD diplomou no Mestrado em Engenharia Zootécnica, entre 2015 e 2019, 73 alunos. Destes, 2 estão registados no
IEFP como desempregados (Junho de 2020). Assim, regista-se uma Taxa de Desemprego, em junho de 2020, de 3% e uma
Taxa de Empregabilidade de 97%.

 Temos pedidos de diplomados em Eng. Zootécnica (Mestres, Licenciados, Doutores) por empresas do sector de produção
animal, mas também por empresas a montante e a jusante da produção. 

 O crescimento do sector agro-alimentar, o rejuvenescimento etário e os avanços tecnológicos, têm aumentado o emprego.
 O sector não é apetecível aos jovens urbanos que frequentam o ensino secundário. Os ordenados praticados não são, em

regra, apetecíveis. A emigração é frequente. 
 O mercado é carente em diplomados em Engenharia Zootécnica e pede-se que a UTAD aumente o recrutamento, renove o

seu corpo docente e actualize e melhore as suas estruturas, adequando-as à digitalização da agricultura e à Zootecnia de
Precisão (Precision Livestock Farming).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
UTAD graduated in the Master in Zootechnical Engineering, between 2015 and 2019, 73 students. Of these, 2 are registered
with the IEFP as unemployed (June 2020). Thus, there is an Unemployment Rate, in June 2020, of 3% and an Employability
Rate of 97%.

 We have requests for graduates in Zootechnical Engineering (Masters, Graduates, Doctors) by companies in the animal
production sector, but also by companies upstream and downstream of production.

 The growth of the agri-food sector, rejuvenation and technological advances contribute to increasing employment.
 However, the sector is not appealing to urban young people attending secondary education. The wages practiced are not,

as a rule, desirable. Emigration is frequent.
 The market is lacking in graduates in Zootechnical Engineering. It is urgent that UTAD increase recruitment, renew its

faculty, update and improve its structures, adapting them to the digitization of agriculture and to the precision livestock
farming.

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 Ciência Animal e
Veterinária – CECAV Muito Bom

Universidade de Trás-
os-Montes e Alto
Douro

10 Não

Centro de Estudos Florestais Excelente Instituto Superior de 1 Não



01/03/2021 ACEF/2021/0406377 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=73af6ca9-546b-f357-878a-5ff6e79fe4f3&formId=42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3… 12/21

Agronomia
Centro de Matemática
Computacional e Estocástica Muito Bom Instituto Superior

Técnico 1 Não

Centro de Estudos
Transdisciplinares para o
Desenvolvimento

Bom
Universidade de Trás-
os-Montes e Alto
Douro

3 Não

Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental Excelente Universidade do Porto 2 Não

Centro de Investigação e de
Tecnologias Agroambientais e
Biológicas

Muito Bom
Universidade de Trás-
os-Montes e Alto
Douro

5 Não

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/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc
 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/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc
 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 nos centros de Investigação (principalmente o Centro de Estudos em Ciência Animal e
Veterinária, o Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas e o Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental). Destaca-se também muita da atividade desenvolvida pelo Departamento de Zootecnia
da ECAV. O corpo docente do Mestrado em Engenharia Zootécnica apresenta um forte envolvimento na prestação de
serviços à comunidade e formação avançada. Nas atividades de desenvolvimento tecnológico situam-se os projetos de
investigação em curso, com empresas privadas. Na prestação de serviços inclui-se o apoio à concretização de projetos, a
disponibilização de instalações para a realização de estágios (exemplos: Ciência Viva, Universidade Júnior) e ações para
valorização de recursos endógenos regionais. Na formação estão compreendidas atividades de índole científica, técnica, a
realização de congressos, jornadas e “workshops”. 

 Os docentes do curso têm desenvolvido uma intensa atividade consubstanciada na execução de projetos de investigação,
assinatura de protocolos e contratos de prestação de serviços nas mais variadas áreas (exemplos: nutrição animal,
melhoramento genético, apicultura, aquacultura e bovinicultura).

 

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 integrated in the Research centers (mainly the Center for Studies in Animal and Veterinary Science, the
Center for Research and Agro-environmental and Biological Technologies and the Interdisciplinary Center for Marine and
Environmental Research).It is also important to mention the activity of the Department of Zootechnics at ECAV.

 The faculty of the Master in Zootechnical Engineering has a strong involvement in the provision of services to the
community and advanced training.Technological development activities include ongoing research projects with private
companies. The provision of services includes support for the implementation of projects, the provision of facilities for
carrying out internships (examples: Ciência Viva, Universidade Júnior) and actions for the valorization of regional
endogenous resources (local breeds). The training includes activities of a scientific, technical nature, the holding of
congresses, days and "workshops".

 The teachers of the course have developed an intense activity based on the execution of research projects, signing of
protocols and contracts for the provision of services in different areas (examples: animal nutrition, animal breeding,
apiculture, aquaculture and cattle production).

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. 

DivInA-DIVersificação e INovação na produção Apícola (77683€)
 Controlo e minimização de prejuízos da espécie invasora Vespa velutina nigrithoraxna produção apícola (98021,09€)

 PhageSTEC - Development of a formulation of encapsulated bacteriophages to reduce enterotoxigenic E. coli in ruminants
(18500 €)

 Dairy for Future: Propagating innovations for more resilient dairy farming in the Atlantic area (281975€)
 Preservar a qualidade na Carne Arouquesa. (227178,66€)

 Protocolos de Imunocastração para porcos Bísaros, (147992 €)
 Estratégias para a segurança e promoção de produtos cárneos transformados. (77428,48€)

 Técnicas de controlo das concentrações de amoníaco em instalações avícolas (AMONIAVE). (200952,16 €)
 Prestação de serviços celebrado entre a RURISOCIETATE e UTAD. (14138,54 €)

 Assistência técnica para produtos de fumeiro. (30750 €)
 GOEfluentes Efluentes de pecuária: abordagem estratégica à valorização agronómica/energética dos fluxos gerados na

atividade agropecuária. (64967,62€)

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc
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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. 

DivInA-DIVersificação e INovação na produção Apícola (77683€)
 Controlo e minimização de prejuízos da espécie invasora Vespa velutina nigrithoraxna produção apícola (98021,09€)

 PhageSTEC - Development of a formulation of encapsulated bacteriophages to reduce enterotoxigenic E. coli in ruminants
(18500 €)

 Dairy for Future: Propagating innovations for more resilient dairy farming in the Atlantic area (281975€)
 Preservar a qualidade na Carne Arouquesa. (227178,66€)

 Protocolos de Imunocastração para porcos Bísaros, (147992 €)
 Estratégias para a segurança e promoção de produtos cárneos transformados. (77428,48€)

 Técnicas de controlo das concentrações de amoníaco em instalações avícolas (AMONIAVE). (200952,16 €)
 Prestação de serviços celebrado entre a RURISOCIETATE e UTAD. (14138,54 €)

 Assistência técnica para produtos de fumeiro. (30750 €)
 GOEfluentes Efluentes de pecuária: abordagem estratégica à valorização agronómica/energética dos fluxos gerados na

atividade agropecuária. (64967,62€)

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 1.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 5
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). 
O GRIM (Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade) é o serviço da UTAD que apoia alunos, docentes e
funcionários a mobilizar-se, ao abrigo de programas nacionais e internacionais. 

 No âmbito do programa Erasmus+ e no período entre 2017 e 2020, o Mestrado em Engenharia Zootécnica teve em
mobilidade 6 estudantes e recebeu 6 estudantes.

 A mobilidade dos Estudantes deve continuar a ser incentivada, sendo fundamental a existência de bolsas de mobilidade.
Também é importante que exista alguma flexibilidade nos planos de equivalências.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
GRIM (International Office) is the service in UTAD that supports students, teachers and staff to go abroad under different
mobility programs and cooperation agreements, also supporting all incoming mobility’s. 

 Within the scope of the Erasmus + program and in the period between 2017 and 2020, the Master in Zootechnical
Engineering had 6 students in mobility and received 6 students.

 Student mobility should continue to be encouraged, and mobility grants are essential. It is also important that there is
some flexibility in the equivalence plans.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Sem informação adicional.

6.4. Eventual additional information on results.
 additional information.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
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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._RAC_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
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>

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/42339de1-3e44-966c-8ee5-5ffdb3c54cfc/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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 
Curso com empregabilidade elevada e com impacto muito positivo na evolução do sector agrário nacional;

 Boa ligação com os ex-alunos, o que facilita o contacto com o tecido empresarial;
 Curso integrado numa instituição (UTAD) com ambiente académico reconhecido como bom;

 Curso integrado numa área científica da UTAD reconhecida como de referência nacional;
 Alunos com possibilidade de evolução para graduação superior (3º ciclo em Ciência Animal);

 Curso procurado por alunos de outros cursos da UTAD e de outras IES do país, o que atesta a sua qualidade e
reconhecimento pelos potenciais candidatos;

 Corpo docente graduado, estável, experiente e empenhado;
 Existência de UCs com conteúdos programáticos de muita atualidade e interesse na sociedade;

 Curso com número de alunos adequado, o que proporciona um acompanhamento tutorial próximo por parte dos docentes;
 Existência de relação de proximidade e facilidade de contacto entre alunos e docentes;

 Taxas elevadas de assiduidade às aulas, o que mostra a motivação dos alunos para o curso e para as matérias lecionadas;
 Taxa de sucesso escolar elevada;

 Possibilidade de contacto direto dos alunos com instalações pecuárias e modelos animais de diferentes espécies;
 Possibilidade de treino, em situação real, de muitas das técnicas de maneio animal;

 Adaptação dos conteúdos programáticos das UCs básicas à área da ciência animal;
 Disponibilidade de algum equipamento específico, nomeadamente, na área da tecnologia de carne e produtos cárneos.

8.1.1. Strengths 
Course with high employability and with a very positive impact on the evolution of the national agricultural sector;

 Good connection with alumni, which facilitates contact with the business community;
 Course taugh in an institution (UTAD) with an academic environment recognized as good;

 Integrated course in a scientific area of UTAD recognized as a national reference;
 Students with the possibility of progressing to higher education (3rd cycle in Animal Science);

 Course sought by students from other UTAD courses and other national HEIs, which attests to its quality and recognition
by potential candidates;

 Graduated, stable, experienced and committed teaching staff ;
 Existence of UCs with syllabus contents of great relevance and interest in society;

 Course with adequate number of students, which provides a close tutorial accompaniment by the teachers;
 Existence of a close relationship and ease of contact between students and teachers;

 High attendance rates to classes, which shows students' motivation for the course and for the subjects taught;
 High school success rate;

 Possibility of direct contact of students with livestock facilities and animal models of different species;
 Possibility of training, in real situations, many of the animal management techniques;

 Adaptation of the syllabus content of basic UCs to the area of animal science;
 Availability of specific equipment, namely in the area of meat and meat products technology.

8.1.2. Pontos fracos 
Algumas deficiências no funcionamento dos serviços de apoio aos alunos e ao sistema de ensino-aprendizagem,
nomeadamente, a nível dos Serviços Académicos e do SIDE.

 No Polo I da ECAV, a internet é demasiado fraca, apresentando falhas frequentes, o que dificulta o normal funcionamento
de muitas das aulas.

 Os alunos apresentam alguma heterogeneidade no domínio de matérias precedentes, o que implica a necessidade de
revisão de alguns conceitos mais básicos.

 Alunos com alguma dificuldade em gerir o tempo, nomeadamente no que respeita à necessidade de autoestudo planeado
e persistente ao longo do tempo.

 Existe alguma falta de coordenação na gestão dos conteúdos programáticos das diferentes UCs, o que dificulta uma
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abordagem mais integrada do ensino. 
Docentes com carga horária muito elevada, o que penaliza a qualidade do ensino e limita a disponibilização de algumas
UCs optativas com interesse para os alunos.
Existe falta grave de recursos humanos com competências técnicas e operacionais necessários para a lecionação, em
condições adequadas, de muitas das aulas práticas.
Reduzida disponibilidade da UTAD em investir, de modo sustentado, na área da ciência animal, o que é fator de
desmotivação tanto para os docentes como para os alunos.
As instalações animais apresentam alguns sectores degradados, com desrespeito pelo cumprimento das boas-práticas de
maneio e de bem-estar animal, o que é um factor limitante para a realização de aulas práticas nas melhores condições
Falta de alguns laboratórios de ensino, nomeadamente, nas áreas dos lacticínios, da reprodução animal e das instalações
e equipamentos pecuários.
Existe grande dificuldade na aquisição de consumíveis e substituição de equipamento obsoleto, nomeadamente de
laboratório, para apoio às aulas práticas.
Grandes dificuldades na realização de visitas de estudo a empresas de referência na área do curso.

8.1.2. Weaknesses 
Some deficiencies in the functioning of support services for students and the teaching-learning system, namely in terms of
Academic Services and SIDE.
At Polo I of ECAV, the internet is too weak, with frequent failures, which makes it difficult for many of the classes to
function normally.
Students have some heterogeneity in the domain of previous subjects, which requires the review (repetition) of some more
basic concepts.
Students with some difficulty in managing time, namely with regard to the need for planned and persistent self-study over
time.
There is some lack of coordination in the management of the syllabus contents of the different UCs, which makes a more
integrated approach to teaching difficult.
Too many teaching hours, which contributes to lower the quality of teaching and prevents the availability of some optional
UCs with interest for students.
There is a serious lack of human resources with the technical and operational skills needed to teach, under appropriate
conditions, many of the practical classes.
Reduced availability of UTAD to invest, in a sustainable way, in the area of animal science, which is a demotivating factor
for both teachers and students.
Animal facilities have some degraded sectors, with disrespect for compliance with good animal husbandry and animal
welfare practices, which is a limiting factor for conducting practical classes in the best conditions.
Lack of some teaching laboratories, namely in the areas of dairy products, animal reproduction and livestock facilities and
equipment.
There is great difficulty in purchasing consumables and replacing obsolete equipment, namely laboratory, to support
practical classes.
Great difficulties in conducting study visits to reference companies in the course area.

8.1.3. Oportunidades 
Necessidade de abastecer o mercado com proteína de origem animal para alimentação humana, com preços reduzidos,
que se perspetiva num futuro a médio-longo prazo;
Necessidade de formar técnicos para a fileira da produção animal com competências para optimizar a eficiência produtiva
com base na melhor utilização dos recursos disponíveis e no respeito pelos princípios do bem-estar animal e da
sustentabilidade ambiental;
Dar resposta às necessidades de mão-de-obra especializada em áreas emergentes da criação animal, nomeadamente a
produção de insetos;
Dar resposta às necessidades de mão-de-obra especializada em sectores da atividade pecuária em expansão como, por
exemplo, o sector avícola e a aquacultura;
Dar resposta às necessidades de mão de obra especializada em sectores da atividade pecuária com objectivos lúdicos,
como seja a criação de equinos e de pequenos animais de companhia;
Promoção da estratégia de relacionar a investigação com o tecido empresarial, através do contacto dos alunos, via
trabalhos de estágio ou dissertação em contexto de empresa;
Criação de protocolos com empresas para a realização de sessões técnicas de ensino-aprendizagem em contexto
empresarial;
Dar resposta a necessidades do mercado mais recentes, nomeadamente, a produção pecuária de precisão;
Introduzir o conceito de LEAN e a familiarização com o uso de novas ferramentas tecnológicas de apoio à tomada de
decisão na atividade pecuária;
Aplicação de novas formas de ensino-aprendizagem que permitam desenvolver o poder de raciocínio, o espírito crítico e a
possibilidade de aprendizagem ao longo da vida;
Dar resposta à necessidade de alterar o método tradicional que contempla o ensino presencial, em exclusividade,
complementando-o com o potencial do ensino à distância, melhorando o processo de ensino-aprendizagem;
Aumentar a possibilidade de participação de especialistas a trabalhar em contexto empresarial na lecionação ou
colaboração na lecionação de alguns temas específicos;
Possibilidade de captação de alunos estrangeiros, em especial dos PALOP, com necessidade de mão de obra técnica
especializada na área da produção animal.
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8.1.3. Opportunities 
The need to supply the market with protein of animal origin for human consumption, with reduced prices, which is
expected in the medium to long term future;
The need to train technicians for the animal production sector with the skills to optimize productive efficiency based on the
best use of available resources and respect for the principles of animal welfare and environmental sustainability;
Responding to the needs of specialized labor in emerging areas of animal husbandry, namely the production of insects;
Responding to the needs of skilled labor in expanding sectors of livestock, such as the poultry and aquaculture sectors;
Respond to the needs of specialized labor in sectors of livestock activity with recreational objectives, such as the creation
of horses and small pets;
Promotion of the strategy of relating research to the business community, through student contact, via internship or
dissertation work in the context of a company;
The establishment of protocols with companies to conduct technical teaching-learning sessions in a business context;
Respond to more recent market needs, namely, precision livestock production;
Introduce the concept of LEAN and familiarization with the use of new technological tools to support decision-making in
livestock activities;
Application of new forms of teaching and learning that allow the development of reasoning power, critical thinking and the
possibility of lifelong learning;
Responding to the need to change the traditional method that contemplates classroom teaching, exclusively,
complementing it with the potential of distance learning, improving the teaching-learning process;
Increase the possibility of participation of specialists working in a business context in the teaching or collaboration in the
teaching of some specific themes;
Possibility of attracting foreign students, especially PALOP students, with the need for specialized technical labor in the
area of animal production.

8.1.4. Constrangimentos 
Localização geográfica da UTAD, o que obriga à deslocalização da maioria dos seus alunos da área de residência familiar;
Imagem negativa dos produtos de origem animal (carne e leite), sobretudo na sociedade ocidental;
Imagem negativa da utilização de animais como fonte de alimentos para os humanos;
Enorme redução da população residente em meio rural e ligada ao sector primário, o que limita o número de potenciais
candidatos ao ensino superior na área agrária;
Pulverização excessiva do ensino agrário em Portugal;
O ensino agrário é caro e pouco atrativo para as IES, o que condiciona o investimento na sua área científica;
Dificuldades de comunicação digital com qualidade entre alunos e docentes, o que limita o potencial da componente do
ensino à distância;
A precariedade e a estagnação na carreira durante décadas dos docentes do ensino superior leva à sua desmotivação;
Considerar o ensino não presencial como um método de poupança de recursos patrimoniais, logísticos e financeiros;
Existência de volume e de condições de trabalho que impossibilitam o acompanhamento do desenvolvimento tecnológico
atualmente existente;
Dificuldade na criação de equipas, indispensáveis para o desenvolvimento de estratégias de ação multidisciplinar e para a
transferência de conhecimento interpares que permita a existência do conceito de Escola.

8.1.4. Threats 
UTAD's geographical location, which requires the relocation of most of its students from the area of family residence;
Negative image of products of animal origin (meat and milk), especially in Western society;
Negative image of the use of animals as a source of food for humans;
Huge reduction in the population residing in rural areas and linked to the primary sector, which limits the number of
potential candidates for higher education in the agrarian area;
Excessive spraying of agricultural education in Portugal;
Agrarian education is expensive and not very attractive to HEIs, which conditions investment in their scientific area;
Difficulties in quality digital communication between students and teachers, which limits the potential of the distance
learning component;
The precariousness and stagnation in the career of higher education teachers for decades leads to their demotivation;
Consider non-classroom teaching as a method of saving patrimonial, logistical and financial resources;
Existence of volume and working conditions that make it impossible to monitor the current technological development.
Difficulty in creating teams, indispensable for the development of multidisciplinary action strategies and for the transfer of
peer knowledge that allows the concept of School to exist;

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Em colaboração com a presidência da ECAV, reivindicar junto da Reitoria a necessidade de reforçar os meios e a
funcionalidade dos Serviços Académicos e do SIDE.

 Em colaboração com a presidência da ECAV, reivindicar junto da Reitoria a necessidade da melhoria do sinal da internet
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no edifício do Polo I da ECAV.
Reforço do acompanhamento tutorial dos estudantes com vista a colmatar as dificuldades inerentes a alguma
heterogeneidade no domínio de matérias precedentes e à dificuldade em gerir o tempo que alguns alunos apresentam
Promover reuniões de docentes para avaliar e promover a coordenação dos conteúdos programáticos das UCs.
Em colaboração com a presidência da ECAV, reivindicar junto da Reitoria a contratação de mais docentes e técnicos para
o Departamento de Zootecnia e de um maior investimento na área da ciência animal, designadamente na manutenção e
continuação das melhorias das instalações animais. 
Em colaboração com a presidência da ECAV, reivindicar junto da Reitoria a criação dos laboratórios em falta, assim como
a substituição de algum equipamento obsoleto, garantir os consumíveis para o normal funcionamento das aulas práticas e
reforço das verbas dos departamentos para permitir visitas de estudo a empresas de sucesso. 

8.2.1. Improvement measure 
In collaboration with the presidency of ECAV, claim with the Rector the need to reinforce the resources and functionality of
Academic Services and SIDE.
In collaboration with the presidency of ECAV, claim with the Rector the need to improve the internet signal in the building
of Polo I of ECAV.
Reinforcement of the tutorial monitoring of students in order to overcome the difficulties inherent in some heterogeneity in
the domain of previous subjects and the difficulty in managing the time that some students have.
Promote faculty meetings to evaluate and promote the coordination of the curricular contents of the UCs.
In collaboration with the ECAV presidency, demand from the Rectorate the hiring of more teachers and technicians for the
Department of Zootechnics and a greater investment in the area of animal science, namely in the maintenance and
continuation of improvements in animal facilities.
In collaboration with the presidency of ECAV, claim with the Rector the creation of the missing laboratories, as well as the
replacement of some obsolete equipment, guarantee the consumables for the normal functioning of the practical classes
and reinforcement of the funds of the departments to allow study visits to successful companies. 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Consideramos as ações de melhoria propostas como sendo de prioridade alta.
Embora se trate de medidas de implementação continua ao longo do tempo, são naturalmente mais intensas no início/fim
de cada semestre. 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
We consider the proposed improvement actions as having a high priority.
These measures will be implemented continuously over time but more intensely at the beginning / end of each semester.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Inquéritos de satisfação aos alunos
Relatório de Monitorização da Informação disponibilizada no SIDE
Relatório da Unidade Curricular
Relatório Anual de Curso

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Student satisfaction surveys
SIDE Monitoring Report
Course Unit Report
Annual Course Report

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)
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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>

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>
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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>

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>
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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>


