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ACEF/2021/0406392 — 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/1415/0406392

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-06-27

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._2. sintese de melhorias|improvement measures.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?
 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?
 Não

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 <no answer>
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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?

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A rede wireless eduroam, nas salas de aula foi reforçada devido à necessidade da utilização de recursos online na
lecionação de UCs. O Programa de Tutoria da UTAD (PT) foi implementado em 2015/16, tendo o MIMV integrado o PT no
ano letivo 2016/17. O PT tem como missão promover a integração e o sucesso académico dos estudantes na transição do
Ensino Secundário para o Ensino Superior, e ao longo do percurso nesta academia, através do envolvimento dos docentes
para otimização dos processos de ensino-aprendizagem (EA). Foi criado o Observatório Permanente do Abandono e
Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE) e o Gabinete de Ensino, Formação e Inovação Pedagógico (GEFIP). Devido à
pandemia, as plataformas Moodle e Zoom-Colibri revelaram-se muito úteis no processo de EA à distância. Em aulas
práticas de âmbito clínico é possível a utilizar câmaras móveis de alta definição, permitindo que estudantes que não se
encontrem em contexto de sala possam assistir e acompanhar a aula em tempo real

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The eduroam wireless infrastructure in the classrooms was reinforced due to the need to use online resources in the
teaching of CUs The UTAD Tutoring Program (PT) was implemented in 2015/16, with the IMVM integrated the PT in the
academic year 2016/17. PT's mission is to promote the integration and academic success of students in the transition from
High School to Higher Education, and throughout its course in this academy, through the involvement of teachers to
optimize the teaching-learning processes. Permanent Observatory on Abandonment and Promotion of School Success
(OPAPSE) and the Teaching, Training and Pedagogical Innovation Office (GEFIP) were created. Due to the pandemic, the
Moodle and Zoom-Colibri platforms proved to be very useful in the distance learning-teaching process. In practical classes
with a clinical scope, it is possible to use high definition mobile cameras, allowing students who are not in the classroom
to watch and follow the class in real time

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

1.3. Ciclo de estudos.
Medicina Veterinária

1.3. Study programme.
Veterinary Medicine

1.4. Grau.
Mestre (MI)

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._3. Regulamento do curso de MIMV.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências Veterinárias

1.6. Main scientific area of the study programme.
Veterinary Sciences

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

640

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:

621

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:

421

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
330

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):
Onze 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):

Eleven semesters

1.10. Número máximo de admissões.
87

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Número máximo de admissões pretendido: 65 

Tendo em consideração as infraestruturas e recursos humanos afetos ao MIMV, bem como o convénio estabelecido pela
Reitoria da UTAD com a Universidade dos Açores, considera-se ser este o número de estudantes mais adequado ao
normal funcionamento do MIMV garantindo assim a qualidade e o cumprimento dos rácios da Associação Europeia de
Estabelecimentos de Ensino Veterinário.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Intended maximum enrolment: 65.

Taking into account the infrastructures and human resources assigned to the IMVM, as well as the agreement established
by the Rectorate of UTAD with the University of Azores, this is considered to be the number of students more suitable to
the normal functioning of the IMVM, thus guaranteeing the quality and compliance with the ratios of the European
Association of Veterinary Education Establishments.
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1.11. Condições específicas de ingresso.
12º ano de escolaridade concluído, com aprovação nos exames nacionais de Biologia e Geologia (02) e Física e Química
(07) + Pré-requisitos: Grupo B (comunicação interpessoal). Não há preferência regional. 
Para o cálculo da nota de ingresso é contabilizada em 65% a média das classificações do ensino secundário e em 35% a
média das classificações das provas de ingresso anteriormente mencionadas.

1.11. Specific entry requirements.
12th grade completed, with approval in national tests of Biology and Geology (02) and Physics and Chemistry (07) +
Prerequisites: Group B (interpersonal communication). There is no regional preference.
To calculate the entrance note is considered 65% of the average of high school ratings and 35% of the average ratings of
the aforementioned ingress tests.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

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.

No dia 3 de junho de 2019, foi assinado entre a UTAD e a Universidade dos Açores (UAc), na pessoa dos respetivos
Reitores de ambas as instituições, o “Convénio entre a Universidade dos Açores e a Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, para a colaboração na formação de estudantes em Medicina Veterinária”. Este convénio destina-se a
estudantes que pretendam candidatar-se ao ciclo de estudos integrado conducente ao grau de mestre em Medicina
Veterinária na UTAD, mas que desejem frequentar os dois primeiros anos desse ciclo de estudos na UAc. O plano de
estudos dos Preparatórios de Medicina Veterinária (PMV) é o ministrado pela UTAD. O número total de vagas para os
primeiros anos dos PMV é de 15 estudantes. Tendo obtido aprovação em pelo menos 95 ECTS dos PMV, é assegurada
automaticamente a matrícula e inscrição no terceiro ano do MIMV – UTAD. A gestão do convénio é feita por uma Comissão
Coordenadora Paritária, com dois docentes de cada instituição. Este convénio entrou em vigor a partir do ano letivo 2019-
2020 e é válido pelo período de 3 anos.

1.15. Observations.
On the 3rd of June 2019, it has been established, between UTAD and the University of the Azores (UAc), signed by both
Rectors of these institutions, the “Agreement between the University of the Azores and the University of Trás-os-Montes
and Alto Douro, for collaboration in the training of students in Veterinary Medicine”. This agreement is intended for
students who pretend to apply to the integrated study cycle leading to a master's degree in Veterinary Medicine at UTAD,
but who wish to attend the first two years of that study cycle at UAc. The study plan of the Veterinary Medicine Preparatory
(PMV) is the one taught by UTAD. The total number of places for the first years of the PMV is 15 students. Having obtained
approval in at least 95 ECTS of the PMV, enrollment in the third year of IMVM - UTAD is automatically ensured. The
agreement is managed by a Joint Coordinating Committee, with two professors from each institution. This agreement
came into effect from the academic year 2019-2020 and is valid for a period of 3 years.

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)
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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 42.5 0
Ciências Agrárias CAGR 1.5 0
Ciências Biológicas CBIOL 39 0
Ciências Económicas e
Sociais CES 2 0

Ciências Veterinárias CVET 207 0
Das várias áreas científicas
do curso 30 8

(6 Items)  322 8  

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.

 Os conteúdos programáticos, apoiados na prévia aquisição de conceitos básicos e na interdisciplinaridade entre UC, têm
como finalidade dar forma e conteúdo ao cumprimento dos objetivos. Os regentes das UCs introduzem e implementam
metodologias de ensino-aprendizagem, o que permite desenvolver a autonomia e competências dos alunos, incluindo
trabalho teórico e prático, apresentação e discussão escrita e oral de casos de estudo e relatórios. Na UTAD, os alunos
acompanham as atividades desenvolvidas nas explorações pecuárias, nos laboratórios e no Hospital Veterinário.
Adicionalmente, a apresentações de temas por especialistas em diferentes áreas, as visitas de estudo e aulas práticas em
ambiente real de trabalho permitem o contacto com várias realidades profissionais e consolidar conhecimentos. É também
salientado aos alunos que a aquisição de conhecimento não se esgota nas horas de contacto, sendo incentivada a
autoaprendizagem e promovida a recetividade para a formação ao longo da vida

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 syllabus contents, supported by the previous acquisition of basic concepts and interdisciplinary between CU, aim to
give form and content to the fulfillment of the objectives. Those responsible for the CUs introduce and implement teaching-
learning methodologies, which allows students to develop their autonomy and skills, including theoretical and practical
work, presentation and written and oral discussion of case studies and reports. At UTAD, students follow the activities
developed in livestock farms, laboratories and the Veterinary Hospital. In addition, presentations of topics by specialists in
different areas, study visits and practical classes in a real work environment allow contact with various professional
realities and consolidate knowledge. It is also emphasized to students that the acquisition of knowledge is not limited to
contact hours, self-learning is encouraged and receptiveness to lifelong training is promoted

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 O curso está estruturado de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação e Créditos, nos termos no

Decreto-Lei 42/2005, de 22 de fevereiro e pelo Regulamento Interno de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares. A
aquisição do grau pressupõe a obtenção de 330 ECTS nos termos estabelecidos pela estrutura curricular e plano de
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estudo. Cada semestre equivale a 30 ECTS, o que corresponde a uma carga horária de trabalho do aluno (com e sem
contacto docente), de 810 horas por semestre e 54 horas semanais. As horas de contacto com o docente, por semestre,
variam em função da UC, com uma média aproximada de 26 horas semanais, incluindo as horas tutoriais, num período de
15 semanas.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course is structured according to the European Transfer and Accumulation and Credits system, under the terms of
Decree-Law 42/2005, of 22 February and the Internal Regulations for the Application of the Curriculum Credit System. The
acquisition of the degree presupposes the obtaining of 330 ECTS under the terms established by the curricular structure
and study plan. Each semester is equivalent to 30 ECTS, which corresponds to a student workload (with and without
teacher contact), of 810 hours per semester and 54 hours per week. The hours of contact with the teacher, per semester,
vary depending on the UC, with an average of approximately 26 hours per week, including tutorial hours, over a period of
15 weeks.

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

No início de cada semestre é solicitado a cada regente da UC o preenchimento da ficha de unidade curricular (FUC) no
SIDE, indicando, entre outros, a metodologia de ensino, a coerência entre os objetivos e o método de avaliação, devendo
cada docente refletir e sugerir uma forma de avaliação de acordo com os objetivos propostos. Os estudantes têm acesso à
informação vertida nas FUC e podem sugerir alterações fundamentadas a serem apresentadas num prazo limite de 15 dias
após o início do semestre. Inquéritos realizados junto de estudantes e docentes permitem verificar se as definições das
FUC são cumpridas e, desta forma, se a avaliação da aprendizagem dos estudantes está em conformidade com os
objetivos delineados. Quando um problema é detetado promove-se a sua análise e discussão, propondo-se medidas para
a sua resolução. A aferição, comparação e controlo das horas de trabalho necessárias a cada UC também é alvo de
apreciação pela direção do MIMV e pelo Conselho Pedagógico da ECAV.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
At the beginning of each semester, the teacher responsible for CU is asked to complete the curricular unit form (FUC) at
SIDE, indicating, among others, teaching methodology, consistency between the objectives and the evaluation method.
Each teacher must reflect and suggest a form of evaluation according to the proposed objectives. Students have access to
the information provided in the FUC and can suggest reasoned changes to be submitted within a deadline of 15 days after
the beginning of the semester. Surveys carried out with students and teachers make it possible to check whether the
definitions of the FUC are met and, thus, whether the assessment of student learning is in accordance with the objectives
outlined. When a problem is detected, it is analyzed and discussed, and measures are proposed to solve it. The
measurement, comparison and control of the hours of work required for each CU is also subject to appreciation by the
board of IMVM and the Pedagogical Council of ECAV.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Não aplicável.

2.4 Observations.
 Not applicable

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.
 Celso Alexandre de Sá Santos (Diretor)

 Ana Patrícia Antunes Lopes (Vice-Diretora)
 Dario Joaquim Simões Loureiro dos Santos (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 / Especialista / Área científica / Regime de tempo Informação/
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Degree Specialist Scientific Area / Employment link Information

Celso Alexandre de Sá Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Adelina Maria Gaspar Gama
Quaresma

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Alexandra Sofia Miguens
Fidalgo Esteves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Ana Celeste Andrade Martins
De Carvalho Bessa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Ana Cláudia Correia Coelho Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Ana Cristina Silvestre Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Ana Margarida De Oliveira M.
Guerreiro Calado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ciências Biológicas 100 Ficha
submetida

Ana Patricia Antunes Lopes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Anabela Gouveia Antunes
Alves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Artur Severo Proença Varejão Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Carlos Alberto Antunes Viegas Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Cristina Maria Teixeira Saraiva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Felisbina Luisa Pereira
Guedes Queiroga

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Fernanda Aurora Gomes De
Seixas Travassos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Filipe da Costa Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Isabel Cristina Ribeiro Pires Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

João Carlos Caetano Simões Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
João Filipe Martins Freire
Requicha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
José António de Oliveira e
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias -

Ciência Alimentar 100 Ficha
submetida

José Eduardo Teixeira Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
José Manuel de Melo
Henriques Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Justina Maria Prada Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Luis Avelino da Silva Coutinho
Patarata

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias –

Ciência Alimentar 100 Ficha
submetida

Luis Miguel Joaquim Marques
Antunes

Professor Associado
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ciências Veterinárias 100 Ficha
submetida

Luis Miguel Martins Lucas
Cardoso

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Luis Miguel Viana Maltez da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria da Conceição Medeiros
Castro Fontes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria das Neves Mitelo Morão
de Paiva Cardoso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Maria de Lurdes Ribeiro Pinto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria dos Anjos Clemente
Pires

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Maria Isabel Ribeiro Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Maria João Miranda Pires Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Maria José Felix Saavedra Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal -

Microbiologia 100 Ficha
submetida

Maria Madalena Vieira Pinto Professor Auxiliar ou Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha
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equivalente submetida

Mário Manuel Dinis Ginja Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Mário Pedro Gonçalves
Cotovio

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Nuno Francisco Fonte Santa
Alegria

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Patricia Alexandra Curado
Quintas Dinis Poeta

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Veterinárias 100 Ficha
submetida

Paula Alexandra Martins de
Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Paula Cristina Avelar
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Carlos Augusto Barbosa De
Barros E Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
Henrique Manuel da Fonseca
Trindade

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida

Dario Joaquim Simões
Loureiro dos Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Biológicas -
Biologia Celular e
Molecular

100 Ficha
submetida

João Alexandre Ferreira Abel
dos Santos Cabral

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas -

Ecologia 100 Ficha
submetida

Maria do Rosário Alves
Ferreira Anjos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha

submetida
Mário Gabriel Santiago dos
Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha

submetida
Carlos Jorge Fonseca da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida
José Manuel Marques Martins
de Almeida

Professor Associado
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida

José Eduardo Lima Brito Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas -

Genética 100 Ficha
submetida

Isabel ONeill de Mascarenhas
Gaivão

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Maria João Magalhães
Gaspar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias -

Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Maria Manuela Do Outeiro
Correia de Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas -

Genética 100 Ficha
submetida

Paulo Jorge de Campos
Favas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Cièncias da Terra 100 Ficha

submetida

Rui José Dos Santos Teixeira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Terra 100 Ficha

submetida

Bruno Jorge Antunes Colaço Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Carlos Alberto e Silva
Venâncio

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria Sofia Rodrigues Alves
Pimenta

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Margarida da Silva Nunes
Pereira

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 15 Ficha

submetida

Mariana Alves Caipira Lei Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Ciências Veterinárias 55 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
António Mário Domingues
Silvestre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

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

submetida

Sandra Maria Rosa Sacoto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

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

submetida

Mariana Dantas de Brito
Almeida

Assistente convidado
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Ciência Animal 50 Ficha
submetida

Severiano José Cruz da
Rocha e Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
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Virginia Alice Cruz dos Santos Professor Auxiliar 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

Ana Luisa Guimarães Dias
Lourenço

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

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

submetida
Victor Manuel Carvalho
Pinheiro

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
Jorge Manuel Teixeira de
Azevedo

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Ana Jacinta Escrivães Ribeiro Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 50 Ficha

submetida
Ana Rita Campilho Runkel de
Sousa

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida
António Luís Antunes de
Almeida

Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Ciências Veterinárias 40 Ficha

submetida

Filipa Cristina Teixeira de
Sousa Rodrigues

Assistente convidado
ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Veterinárias 25 Ficha
submetida

Francisco Geraldes Neto Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Ciências Veterinárias 55 Ficha

submetida
Isabel Cristina Ramos de
Azevedo Maia Gonçalves

Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida
Joana Sofia Cardoso Melim
Rodrigues Mendes da Cunha

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 45 Ficha

submetida
João Pedro de Almeida
Carneiro Silva Machado

Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida
Jorge Manuel Bernardes
Ferreira

Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida

José da Costa Pimenta Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 35 Ficha

submetida

Juan Garcia Diez Assistente convidado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 55 Ficha

submetida

Lisete Maria Tabuas Vieira Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida

Luís Miguel Moreira Maia Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida
Maria Emanuel Dias Barbosa
da Frada

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida
Mariana Silva Portugal
Vasconcelos Ferreira Rio

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 15 Ficha

submetida

Miguel Nuno Pinheiro
Quaresma

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Veterinárias 20 Ficha
submetida

Elisabete Tomé Gomes Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida

Ana Paula Rodrigues Peixoto Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida
Francisco José de
Vasconcelos Leite de Vieira e
Brito

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Carla Isabel Silva Miranda Investigador Doutor Ciências Veterinárias 20 Ficha
submetida

Tânia Sofia Cordeiro Martins Investigador Doutor Ciências da Saúde -
Ciências Biomédicas 15 Ficha

submetida

Roberto Filipe Joaquim Sargo Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 15 Ficha

submetida

Luís Miguel Fonte Montenegro Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Veterinárias 20 Ficha

submetida
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<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.
 98

3.4.1.2. Número total de ETI.
 80.1

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: 73 91.136079900125

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): 74.1 92.50936329588

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

65.1 81.2734082397 80.1

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

4.2 5.2434456928839 80.1

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

74 92.384519350811 80.1

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 0.25 0.31210986267166 80.1
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4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

O MIMV tem um plano curricular interdisciplinar. Considerando que as tarefas administrativas acontecem na ECAV, e que a
maioria das aulas práticas laboratoriais, de trabalho de campo e de âmbito clínico e realização de trabalhos que suportam
a dissertação são realizados na ECAV, aponta-se para cerca de 40 funcionários, com dedicação exclusiva, afetos a 3
Escolas e 4 Departamentos. No HVUTAD exercem atividade mestres em medicina veterinária que também apoiam as aulas
práticas de animais de companhia (n=8), espécies pecuárias e equinos (n=2) e animais exóticos e selvagens (n=2).
Acrescem ainda 5 enfermeiros veterinários, uma mestra em Biologia Clínica Laboratorial e um licenciado em Farmácia. O
plano curricular do curso permite uma escolha entre UCs optativas, contudo algumas destas nem sempre funcionaram.
Nessa medida, a quantificação do pessoal não docente que direta ou indiretamente apoia a lecionação do ciclo de estudos
não pode ser feita com rigor.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
IMVM has an interdisciplinary curriculum. Considering that administrative tasks take place at ECAV, and that the majority
of laboratory, fieldwork and clinical classes and studies that support the final dissertation are performed at ECAV, there are
about 40 employees, with exclusive dedication, assigned to 3 schools and 4 departments. In the HVUTAD work masters in
veterinary medicine, who also give support to the practical classes of companion animals (n=8), livestock and equines
(n=2) and exotic and wild animals (n=2). There are also 5 Veterinary Nurses, a master's degree in Clinical Laboratory
Biology and a staff member with a degree in Pharmacy. The course's curriculum plan allows a considerable freedom of
choice among optional CU, however some of these have not always been available. Therefore, the quantification of non-
teaching staff that directly or indirectly supports the teaching of the master cannot be done accurately.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Considerando os 40 funcionários referidos no ponto 4.1, 15 são assistentes técnicos, 14 assistentes operacionais, 9
técnicos superiores e 2 coordenadores técnicos.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Considering the 40 employees referred to in point 4.1, 15 are technical assistants, 14 operational assistants, 9 senior
technicians and 2 technical coordinators.

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. 
580

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 22.8
Feminino / Female 77.2

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 104
2º ano curricular 81
3º ano curricular 105
4º ano curricular 105
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5º ano curricular 92
6º ano curricular 93
 580

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 82 82 87
N.º de candidatos / No. of candidates 459 366 538
N.º de colocados / No. of accepted candidates 82 82 87
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 96 90 90
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 162.8 159.4 171.2

Nota média de entrada / Average entrance mark 165.5 164.3 177

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os estudantes do MIMV entram maioritariamente pelo regime geral de acesso ao ensino superior, havendo ainda vagas
adicionais para os regimes especiais de acesso (Titulares de Cursos Médios e Superiores, mudanças par-curso-
instituição, Transferências).

 Na sua maioria os Estudantes do MIMV são do sexo feminino (77,2%). Cerca de 25% dos estudantes têm idades até aos 20
anos, 54% entre os 20 e os 23 anos, 13% entre os 24 e os 28 anos e 6% superior a 28 anos. Quanto à proveniência dos
estudantes que ingressam no curso, a esmagadora maioria é proveniente do norte e centro do País. No ano letivo
2019/2020, aproximadamente 30% dos Estudantes eram provenientes do distrito do Porto, 29 % de distritos do centro do
país, 14% do distrito de Braga e 10% do distrito de Vila Real.

 Cerca de 70% dos estudantes inscritos no 1º ano, pela primeira vez, ingressam no MIMV, colocando o curso como 1ª opção
no concurso nacional de acesso ao ensino superior.

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
IMVM’s students are enrolled by the national call to access to a public institution of higher education, and there are
additional places available for special applications and transfers.

 The majority of IMVM’s students are female (77.2%). About 25% of students are aged up to 20 years old, 54% between 20
and 23 years old, 13% between 24 and 28 years old and 6% over 28 years old. Regarding the origin of the students, the
overwhelming majority come from the north and center of the country. In the academic year 2019/2020, approximately 30%
of the students were from the district of Oporto, 29% from districts in the center of the country, 14% from the district of
Braga and 10% from district of Vila Real.

 About 70% of students enrolled in the 1st year, for the first time, enter IMVM, placing it as the 1st option in the national call
to access to a public institution of higher education.

 

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 82 69 24
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 48 38 15
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 18 14 4

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 6 12 3



01/03/2021 ACEF/2021/0406392 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e3f74a83-274d-1856-1f02-5ff6e722a34f&formId=96e82c0b-c595-155a-be51-5ffdb… 13/25

years
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 10 5 2

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.
De acordo com os documentos elaborados pelo GESQUA no âmbito do SIGQ (disponíveis em
https://www.utad.pt/gesqua/inicio/sigq/) e tomando para análise o último ano letivo (2019/2020), o relatório do sucesso
escolar, elaborado com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, relativamente ao número (nº) de alunos
inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos avaliados e nº de alunos aprovados, apresenta um conjunto de indicadores.
É possível constatar que 98% dos estudantes são avaliáveis, tendo 92% sido avaliados, com uma taxa de aprovação de
96%. Segundo a taxa de aprovação, 90% das UC têm uma taxa de aprovação superior a 90%, e 10% das UC entre 50% e
90%, não se tendo registado qualquer UC com taxa de aprovação inferior a 50%. As taxas de aprovação, por semestre e
ano curricular, variam entre 90% e 99%.

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

According to the documents prepared by GESQUA within the scope of the SIGQ (available at
https://www.utad.pt/gesqua/inicio/sigq/) and taking into account the last academic year (2019/2020), the success report
developed based on the data obtained from the Academic Services, regarding the number (number) of enrolled students,
number of evaluable students, number of evaluated students and number of approved students, presents a set of
indicators. It is possible to verify that 98% of the students are evaluable, 92% having been evaluated, with a pass rate of
96%. According to the approval rate, 90% of UCs have an approval rate greater than 90%, and 10% of UCs between 50%
and 90%, with no UC having an approval rate below 50%. Approval rates, per semester and academic year, vary between
90% and 99%.

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). 

De acordo com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), a taxa de desemprego dos diplomados do
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária em junho de 2020 era de 3%. De acordo com este organismo em 345
diplomados, entre 2015 e 2019, 11 encontravam-se registados nos centros de emprego do Instituto de Emprego e
Formação profissional (IEFP).

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 the Directorate-General for Education and Science Statistics (DGEEC), the unemployment rate for graduates
of the Integrated Master in Veterinary Medicine in June 2020 was 3%. According to this organization, 11 out of 345
graduates, between 2015 and 2019, were registered at employment centers of the Institute of Employment and Professional
Training (IEFP).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Após consulta do Portal Infocursos que apresenta dados e estatísticas sobre os cursos de Técnico Superior Profissional
(TeSP), de Licenciatura 1.º ciclo, de Mestrado Integrado e de Mestrado 2.º ciclo ministrados em estabelecimentos de ensino
superior portugueses, verifica-se que a taxa de desemprego dos diplomados do MIMV-UTAD está em linha com a taxa de
desemprego dos cursos do ensino superior público em Portugal.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
After consulting the “Infocursos Portal”, which presents data and statistics on the Higher Professional Technician (TeSP),
1st Cycle, Integrated Master and 2nd Cycle courses taught in Portuguese higher education institutions, it appears that the
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unemployment rate of IMVM-UTAD graduates is in line with the unemployment rate of the public higher education courses
in Portugal.

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

CITAB - Centro de Investigação e
Tecnologias Agroambientais e
Biológicas - LABORATÓRIO
ASSOCIADO

Muito Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 20 Sem
observações

CECAV - Centro de Ciência
Animal e Veterinária -
LABORATÓRIO ASSOCIADO

Muito bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 41 Sem
observações

3 B´s - Biomateriais,
Biomiméticos e Biodegradávei Muito Bom Universidade do Minho 2 Sem

observações
CIIMAR - Centro Interdisciplinar
de Investigação Marinha e
Ambienta

Excelente Universidade do Porto 2 Sem
observações

LAQV REQUIMTE - Laboratório
Associado para a Química Verde
da Rede de Química e
Tecnologia

Excelente Univeridade Nova de Lisboa, Universidade do
Porto 2 Sem

observações

BioISI-UL - Instituto de
Biossistemas e Ciências
Integrativas

Bom Universidade de Lisboa 1 Sem
observações

MARE – Centro de Ciências do
Mar e do Ambiente Excelente

Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico de
Leiria, Universidade de Lisboa, Universidade
Nova de Lisboa, ISPA - Instituto Universitário, e
Universidade de Évora

1 Sem
observações

CGeo-UC - Centro de
Geociências Bom Universidade de Coimbra 1 Sem

observações
INESC TEC - Instituto de
Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e
Ciência

Muito Bom Universidade do Porto, Universidade do Minho,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 1 Sem

observações

CEF - Centro de Estudos
Florestais Excelente Universidade de Lisboa 1 Sem

observações
CETRAD-UTAD - Centro de
Estudos Transdisciplinares para
o Desenvolvimento

Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 1 Sem
observações

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/96e82c0b-c595-155a-be51-5ffdb636599a
 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/96e82c0b-c595-155a-be51-5ffdb636599a
 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. 

As atividades desenvolvidas contribuem para o crescimento económico e sustentabilidade das explorações agropecuárias
na região onde se inserem e para o bem-estar animal. As indústrias, especialmente agroalimentar, beneficiam das ações
de consultadoria desenvolvidas na UTAD. A atividade do CRAS complementa a ação do HVUTAD e contribui para a
manutenção da biodiversidade. A ampla divulgação nos meios de comunicação social de libertação de aves e mamíferos
recuperados com o acompanhamento por crianças e escolas da região contribui para a consciencialização da importância
desta temática. A formação de técnicos, especialmente médicos veterinários, contribui para o desenvolvimento económico
da agropecuária e outros setores e promoção da saúde pública. Adicionalmente, a UTAD integra vários laboratórios (ex.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/96e82c0b-c595-155a-be51-5ffdb636599a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/96e82c0b-c595-155a-be51-5ffdb636599a
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Histopatologia, Microbiologia Médica, Parasitologia e Tecnologia, Qualidade e Segurança Alimentar), que prestam serviço
à comunidade e contribuem para o desenvolvimento local e regional.

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. 

The activities carried out contribute to the economic growth and sustainability of agricultural farms in the region where
they operate and to animal welfare. Industries, especially agrifood, benefit from the consultancy actions developed at
UTAD. CRAS 'activity complements HVUTAD's action and contributes to the maintenance of biodiversity. The wide
dissemination in the media of the release of birds and mammals recovered with the support of children and schools in the
region contributes to the awareness of the importance of this theme. The training of technicians, especially veterinarians,
contributes to the economic development of agriculture and other sectors and the promotion of public health. Additionally,
UTAD integrates several laboratories (eg Histopathology, Medical Microbiology, Parasitology and Technology, Quality and
Food Safety), which provide service to the community and contribute to local and regional development.

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. 

O estabelecimento de parcerias entre a UTAD e outras instituições de ensino superior ou empresas tem permitido aos
docentes/investigadores do MIMV, maioritariamente integrados no Centro de Investigação em Ciência Animal e Veterinária
(CECAV) participar em diversos projetos de investigação inclusive como Investigadores Principais. As fontes de
financiamento são diversas e incluem: Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER), Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), entre outros. São exemplos de projetos financiados:
Chronic Wasting Disease Risk Assessment in Portugal (FCT02/SAICT/2017); Pequenos Ruminantes no Douro Verde
(PDR2020, FEADER032206); Estratégias para a segurança e promoção de produtos cárneos transformados (PDR2020,
FEADER031359); ICAS_Bísaro-Protocolos de imunocastração (PDR2020, FEADER031029); RUNawayPCa-Running away
from prostate cancer (PTDC/DTP-DES/6077/2014); a média de financiamento total/projeto ronda os 200.000 euros

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. 

The establishment of new partnerships between UTAD and other higher education institutions or companies has allowed
teachers/researchers of IMVM (which are mainly integrated in the Animal and Veterinary Science Research Center, CECAV)
to participate in several scientific research projects, as a participant or with the function of Principal Investigator. Funding
sources are diverse and include the Foundation for Science and Technology (FCT), the European Regional Development
Fund (FEDER), Rural Development Program (PDR), among others. Examples of funded projects include: Chronic Wasting
Disease Risk Assessment in Portugal (FCT02/SAICT/2017); Small Ruminants in Douro Verde (PDR2020, FEADER 032206);
Strategies for safety and promotion of transformed meat products (PDR2020, FEADER 031359); ICAS_Bísaro-
Immunocastration protocols for Bísaro pigs (PDR2020, FEADER 031029); RUNawayPCa-Running away from prostate
cancer (PTDC/DTP-DES/6077/2014); mean total funding of 200,000 euros per project.

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 1.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 8.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 21.6
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 1.1
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 6.1

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-UTAD promove a cooperação com instituições do ensino superior estrangeiras, permitindo a mobilidade de
estudantes, docentes e trabalhadores não docentes ao abrigo dos protocolos estabelecidos, destacando-se os protocolos
Erasmus +.

 O MIMV tem acordos bilaterais com universidades dos seguintes países: Alemanha (Hannover), Bélgica (Gent e Liége),
Eslováquia (Kosice), Eslovénia (Liubliana) Espanha (Castilla–La Mancha, Extremadura, Córdoba, Léon, Murcia, Santiago
de Compostela, Zaragoza e Complutense de Madrid), Estónia (Tartu), Holanda (Wageningen), Hungria (Szent István), Itália
(Perugia, Teramo e Turim), Letónia (Jelgava), Polónia (Wroclaw), República Checa (Brno), Roménia (Cluj Napoca e Ion
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Ionescu de la Brad) e Turquia (Istambul).
Os docentes do MIMV têm parcerias com universidades estrangeiras, tais como Universidade de Lugo, Leon, de Las
Palmas de Gran Canária, Complutense de Madrid, UA Barcelona, Moredun Research Institute, INRA, entre outros.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The GRIM-UTAD promotes the cooperation with international higher education Institutions, allowing the mobility of
students, teachers and non-academic staff under the established protocols, with emphasis on the Erasmus + protocols.
MIMV has bilateral agreements with universities from the following countries: Germany, (Hannover), Belgium (Ghent and
Liege), Slovakia (Kosice), Slovenia (Ljubljana), Spain (Castilla-La Mancha, Extremadura, Cordoba, Leon, Murcia, Santiago
de Compostela, Zaragoza and Complutense de Madrid), Estonia (Tartu), Nederlands (Wageningen), Hungry (Szent István),
Italy (Perugia, Teramo and Torino), Latvia (Jelgava), Poland (Wroclaw), Czech Republic (Brno), Romania (Cluj Napoca and
Ion Ionescu de la Brad) and Turkey (Istanbul).
Some teacher of IMVM collaborate with foreign universities such as the University of Lugo, Leon, de Las Palmas de Gran
Canaria, Complutense of Madrid, UA Barcelona, the Moredun Research Institute, and the INRA, among others.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não aplicável.

6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicable.

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._847-2019_RAC-MIMV2020.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>

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/96e82c0b-c595-155a-be51-5ffdb636599a/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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 multidisciplinaridade do curso permite ao estudante adquirir competências em diversas valências profissionais;

 A localização geográfica da UTAD, numa região rural, permite o contacto com animais domésticos e selvagens e a
interação com vários operadores, nomeadamente explorações pecuárias de raças autóctones;

 A UTAD tem recursos materiais e humanos que garantem uma oferta educativa de qualidade na área da Medicina
Veterinária;

 O curso funciona num Campus onde existem explorações pecuárias (aves, coelhos, suínos e ruminantes), permitindo aos
estudantes ter acesso a efetivos pecuários próprios;

 O Centro de Exploração e Gestão Agrária (CEGA), passou a integrar no seu conselho técnico-científico o Diretor do
departamento de Ciências Veterinárias e ainda um médico veterinário designado pelo HVUTAD. 

 Existência do HVUTAD, aberto à comunidade 24 h dia e 365 dias ano, e de um centro de tratamento e reabilitação de
espécies exóticas e selvagens (CRAS) são fundamentais na formação clínica dos estudantes e um apoio à investigação;

 Existência de um biotério com instalações e equipamento moderno adequados à investigação na área das Ciências
Veterinárias e Ciência Animal;

 Existência de serviços de apoio ao estudante, destacando-se as instalações da biblioteca central e os Serviços de Ação
Social da UTAD, que possuem residências universitárias, refeitórios e uma unidade de saúde com consultas médicas e de
enfermagem em várias valências.

 Existência de um corpo docente qualificado com dedicação exclusiva (todos doutorados), experiente e dinâmico, que
leciona nas áreas específicas da sua especialidade;
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O Corpo não docente é constituído por técnicos com dedicação exclusiva à UTAD, que cumprem os objetivos definidos;
Um bom ambiente de ensino/aprendizagem baseado num relacionamento de proximidade entre docentes e estudantes. A
Direção de Curso é um importante elo de ligação com os estudantes permitindo uma solução rápida e adequada de
eventuais constrangimentos;
A realização de aulas extramuros, em ambiente real de trabalho, nas áreas de clínica de animais de produção e equinos e
de inspeção hígio-sanitária constitui uma mais-valia na formação dos estudantes;
A maioria dos estudantes (70%) entra no MIMV como 1ª opção, sendo a média de colocação na 1ª fase, nos últimos 3 anos,
de aproximadamente 16 valores; 
Uma Associação de Estudantes de Medicina Veterinária muito dinâmica na organização de eventos técnicos e científicos;
A manutenção de bom relacionamento e colaboração com os ex-estudantes do MIMV;
A maioria dos docentes que lecionam no MIMV estão incluídos em centros de Investigação com classificação de Excelente
e Muito Bom, alguns dos quais integrados em laboratórios associados;
Existência da Comissão de Biossegurança e do Núcleo de Biossegurança do MIMV;
Existência de um Sistema Interno de Garantia de Qualidade (SIGQ-UTAD);
Aprovação europeia do MIMV pela Associação Europeia de Estabelecimentos de Ensino Veterinário (EAEVE), em
23/11/2016.

8.1.1. Strengths 
The multidisciplinary of the IMVM is one of its strengths, as it allows the student to acquire skills in various professional
activities;
The geographical location of UTAD, set in a rural area, allows frequent interaction with domestic and wild animals, and with
several operators including farms, many of which are dedicated to the production of autochthonous breeds;
UTAD has facilities, equipment and human resources to ensure quality educational offer in veterinary medicine;
The IMVM is placed in a university campus in which there are farms (aviary, rabbit facilities, piggery, facilities for ruminants
and aquaculture facilities), which allows the IMVM students to have access to in house/resident animals;
The Agricultural Management and Exploitation Center (CEGA), now includes in its technical and scientific council the
Director of the Veterinary Sciences Department, and also a Veterinarian appointed by the HV-UTAD Director.
The existence of a Veterinary Teaching Hospital in UTAD, open 24 hours a day, 365 days a year, and a center for the
treatment and rehabilitation of wildlife (CRAS) is essential in the clinical training of students and a support to research;
The existence of a biotherium with modern facilities and equipment, suitable for research in the field of Veterinary
Sciences;
Good support services for students, especially the facilities of the Central Library and the Social Services of UTAD, which
have university residences, canteens, and a health unit with medical and nursing consultations in various areas.
The existence of qualified teachers with exclusive dedication (all having a PhD), experienced and dynamic, who teach in
the specific area of their expertise;
The non-academic staff has exclusive dedication to UTAD and fulfill the defined objectives;
Good teaching/learning environment based on a close relationship between teachers and students. The Course board is an
important link with students enabling rapid and appropriate solution of any constraints;
The performance of extramural classes, in a real work environment, whether in clinical of farm animals or in hygiene and
sanitary inspection area constitute an add value in the training of students;
Most students (70%) are enrolled in IMVM as their 1st choice, with an average placement in the 1st phase of enrollment, in
the last 3 years, of 16/20 values;
A Veterinary Medicine Students Association dynamic in the organization of technical and scientific events;
Maintenance of a good relationship and cooperation with the former students of IMVM;
Most of the professors who teach at IMVM belong to research centers rated as Excellent and Very Good, some of which are
integrated in associated laboratories;
The existence of a Biosafety Commission and the IMVM’s Biosafety Nucleus;
Existence of an Internal Quality Assurance System (SIGQ-UTAD);
The European approval of the IMVM by The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), on
November 23, 2016.

8.1.2. Pontos fracos 
Apesar da qualidade do Corpo Docente, existe uma sobrecarga letiva em algumas áreas da docência, o que associado, em
alguns casos, ao desempenho de cargos de gestão, limita o tempo disponível para a produção científica;
O deficiente número de recursos humanos não docentes para apoio às aulas.
Embora tenha sido feito um esforço relativamente à formação dos recursos humanos não docentes, considera-se ser
necessário em algumas áreas continuar a promover formação técnica e científica adequada e direcionada à área específica
de trabalho;
Algumas UC´s opcionais não o são de facto, pois a decisão da sua abertura não depende da vontade do estudante mas da
gestão de recursos humanos; 
Embora já tenham sido criados novos protocolos e parcerias, o número de parcerias e protocolos pode ser melhorado; 
Apesar da abertura de três concursos para professor associado nas subáreas de histopatologia, clínica de animais de
companhia e qualidade e segurança alimentar, continua a existir um deficiente número de docentes particularmente de
professores Associados e Catedráticos, o que condiciona a docência, a investigação e a organização.
Inexistência de sala com computadores para acesso à comunidade académica.
Dificuldade em garantir a estabilidade contratual do corpo clínico do HV-UTAD. 
Dificuldade em assegurar as condições necessárias para promover a especialização pela obtenção de Diplomas dos
Colégios Europeus do corpo clínico do HVUTAD e dos docentes.
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8.1.2. Weaknesses 
Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in some areas of teaching, in some cases associated
to the performance of management service, limits the time available for scientific production;
The deficient number of non-teaching staff to support the classes.
Although an effort has been made with regard to the training of non-teaching staff, it is considered necessary in some
areas to continue to promote adequate technical and scientific training geared to the specific area of work;
Some optional CU's are not in fact because the decision to open them does not depend on the will of the student but on the
management of human resources; 
Although new protocols and partnerships have already been created the number of partnerships and protocols can be
improved; 
Despite the opening of three places for associate professors in the subareas of histopathology, pet clinics and food quality
and safety, there is still a deficient number of teachers, particularly associate and full professors, which affects teaching,
research and organization.
Non-existence of a room with computers for access by the academic community.
Difficulty in ensuring the contractual stability of the clinical staff of the HV-UTAD 
Difficulty in ensuring the necessary conditions to promote specialization by obtaining Diplomas from the European
Colleges of the clinical staff of the HV-UTAD and the teaching staff.

8.1.3. Oportunidades 
Num contexto político e social, o MIMV pode contribuir para o desenvolvimento local e regional, no âmbito dos seus
campos de atuação;
A existência de programas de mobilidade, que permitem o intercâmbio de estudantes e docentes entre a UTAD e
Universidades estrangeiras e nacionais poderá estimular a colaboração interinstitucional; 
A proximidade com Espanha permite uma cooperação estreita com Universidades da Galiza e Castela e León que se pode
materializar na intensificação do intercâmbio de docentes e estudantes e da cooperação em projetos de investigação;
O reconhecimento por parte dos “stakeholders” da qualidade do ensino na UTAD permite aos estudantes desenvolver a
componente prática da sua dissertação em ambiente real de trabalho, dando-lhes oportunidades para integração futura no
mercado de trabalho;
A implementação da caderneta do estudante (“logbook”) para registo do treino prático que os estudantes adquirem em
ambiente laboratorial, hospitalar e/ou na sala de necropsias permitirá comprovar que os estudantes do MIMV recebem o
treino indispensável para adquirir as “Competências de Primeiro Dia” (https://www.utad.pt/wp-
content/uploads/sites/11/2018/02/competencias_Med_Vet.pdf) de acordo com a Diretiva 2005/36/EC (Annex V: Veterinary
surgeon, 5.4.2.);
A organização de eventos científicos promovidos pela Associação de Estudantes de Medicina Veterinária em colaboração
com os docentes permite a atualização de conhecimentos e o estreitamento de relações entre os docentes/estudantes
com investigadores e profissionais da área das Ciências Veterinárias; durante a pandemia, estes eventos estão a ser
adaptados a um modelo de realização à distância;
A continuação da implementação de ações de formação permite a atualização de conhecimentos, enquadrada no sistema
de aprendizagem ao longo da vida;
O facto de existirem docentes do MIMV inscritos em Programas de Residência, com vista à obtenção do título de
especialista europeu, permitirá aumentar o número de diplomados da UTAD.
A validação do Laboratório de Microbiologia Médica da UTAD como Training Centre Europeu em Microbiologia Veterinária
permitirá atrair recursos humanos altamente qualificados para a realização de residências com vista à obtenção do título
de “Especialista Europeu em Microbiologia Veterinária”.
A atualização do software de gestão de hospitais e clínicas veterinários QVET no HVUTAD permitirá o acompanhamento
em tempo real e a consulta de fichas clínicas de forma controlada, e respeitando a política de proteção de dados, por parte
dos estudantes para efeitos de realização de trabalhos.
A aquisição de uma mesa para necropsia de grandes animais permitirá a realização do exame post mortem de espécies
animais de grande porte, tanto domésticos como selvagens, em melhores condições.

8.1.3. Opportunities 
In a political and social context, IMVM can contribute to local and regional development, within the scope of its fields of
activity;
The existence of mobility programs, which allow the exchange of students and teachers between UTAD and
national/foreign Universities, can stimulate interinstitutional collaboration.
The proximity to Spain allows for close cooperation with Universities in Galicia and Castile and León, which can
materialize in intensifying the exchange of teachers and students, as well as in cooperation in research projects.
The recognition by the stakeholders of the quality of teaching at UTAD allows students to develop the practical component
of their dissertation in a real work environment, giving them opportunities for future integration into the labor market;
The implementation of the student logbook will allow the record of the practical training that students acquire in the
laboratory, hospital and/or in the necropsy room, proving that IMVM students acquire the indispensable “First Day Skills”
(https://www.utad.pt/wp-content/uploads/sites/11/2018/02/competencias_Med_Vet.pdf) in accordance with Directive 2005/36
/ EC (Annex V: Veterinary surgeon, 5.4.2.).
The organization of scientific events promoted by the Students Association of Veterinary Medicine, in collaboration with
IMVM teachers, allows the updating of knowledge and a close relationship between teachers/students with researchers and
professionals in the Veterinary Sciences field; even during the pandemic period, these events are being adapted to an
online model.
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A continuous implementation of training will allow an update of scientific knowledge, ensuring a lifelong learning system;
The fact that there are IMVM teachers enrolled in Residency Programs, aiming to achieve the title of European veterinary
specialist, will increase the number of UTAD diplomates;
The validation of the UTAD Medical Microbiology Laboratory as a European Training Center in Veterinary Microbiology, will
allow the attraction of highly qualified human resources to make their residency training in order to obtain the title of
“European Specialist in Veterinary Microbiology”.
The update of the management software for hospitals and veterinary clinics QVET in HVUTAD will allow the monitoring in
real time and the consultation of clinical records by students, in a controlled manner, and respecting the data protection
policy.
The acquisition of a large necropsy table will improve the conditions to perform the post mortem necropsy exam of
domestic and wild large animals.

8.1.4. Constrangimentos 
A organização interna da UTAD em “Escolas de Natureza Universitária”, incluindo-se o MIMV na Escola de Ciências
Agrárias e Veterinárias assegura a participação ativa de todos os elementos (funcionários docentes e não docentes e
discentes) em vários órgãos de gestão. Refira-se, contudo, que a existência de uma “Escola de Medicina Veterinária” se
traduziria numa maior capacidade de decisão, facilitando a resolução de problemas específicos do curso;
A forte dependência da instituição de financiamento público, em momentos de grave constrangimento financeiro, com
consequências ao nível da afetação de recursos humanos e materiais, por parte da instituição dificulta ou inviabiliza a
execução de determinadas aulas práticas, a manutenção do nível de investigação científica desejável e a contratação de
novos docentes e pessoal não docente;
Os estrangulamentos verificados na progressão da carreira docente e do pessoal não docente;
A elevada taxa de desemprego a nível nacional tem vindo a afetar o nível socioeconómico das famílias, condicionando a
acessibilidade ou a manutenção dos estudantes no curso;
A redução orçamental da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e consequente redução dos financiamentos para a
investigação;
A dependência de operadores económicos privados para a realização de aulas práticas em ambiente real de trabalho;
A diminuição da taxa de natalidade em Portugal vai traduzir-se, a médio prazo, numa diminuição do número de alunos que
entram no ensino superior;
A natural atratividade das instituições situadas no litoral e a imagem que alguns estudantes associam a uma Universidade
do Interior.
Dispersão das salas de aula por vários edifícios não dando tempo para deslocação entre aulas, problema que tem vindo a
ser minimizado.
À semelhança dos restantes mestrados da UTAD, é permitido aos estudantes do MIMV o prolongamento dos prazos de
entrega das dissertações, não sendo possível à Direção de Curso a limitação efetiva desses prazos.

8.1.4. Threats 
UTAD's internal organization in “Schools of University Nature”, with the inclusion of IMVM in the School of Agricultural and
Veterinary Sciences (ECAV) ensures the active participation of all elements (teaching and non-teaching staff and students)
in various management boards. It should be noted, however, that the existence of a “School of Veterinary Medicine” would
translate into greater decision-making capacity, facilitating the resolution of IMVM specific problems; 
The institution's strong dependence on public funding, in times of serious financial constraint, with consequences for the
allocation of human and material resources, makes it difficult or impossible to carry out certain practical classes, the
maintenance of the desirable level of scientific research and hiring new teachers and non-teaching staff; 
The constraints observed in the progression of teachers and non-teaching staff; 
The high rate of unemployment at national level has been affecting the socioeconomic level of families, conditioning the
accessibility of students to Higher Education or their maintenance in the university; 
The budgetary reduction of the Foundation for Science and Technology (FCT) and the consequent reduction in research
funding; 
The dependence on private economic operators to carry out practical classes in a real work environment; 
The decrease in the birth rate in Portugal will translate, in the medium term, into a decrease in the number of students
entering higher education; 
The natural attractiveness of institutions located on the coast and the image that some students associate with an inland
University;
The dispersion of classrooms across several buildings in the UTAD campus does not allow enough time to move between
consecutive classes, a problem that has been minimized;
Like the other UTAD master's degrees, IMVM students are allowed to extend the deadlines for the delivery of dissertations,
and the Course Board is not able to effectively limit these deadlines.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Ponto Fraco – “Apesar da qualidade do Corpo Docente, existe uma sobrecarga letiva em algumas áreas da docência, o
que associado, em alguns casos, ao desempenho de cargos de gestão, limita o tempo disponível para a produção
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científica”.
Contratação de pessoal docente para as áreas com maior carga horária.
2. Ponto Fraco – “O deficiente número de recursos humanos não docentes para apoio às aulas”.
Sempre que possível contratação de funcionários não docentes adequado às funções que vai exercer ou, em alguns
casos, recorrer à mobilidade interna desses recursos humanos.
3. Ponto Fraco – “Embora tenha sido feito um esforço relativamente à formação dos recursos humanos não docentes,
considera-se ser necessário em algumas áreas continuar a promover formação técnica e científica adequada e direcionada
à área específica de trabalho”.
Desenvolvimento de cursos de formação profissional e avançada para pessoal não docente em áreas relevantes para a
sua atividade.
4. Ponto Fraco – “Algumas UC´s opcionais não o são de facto, pois a decisão da sua abertura não depende da vontade do
estudante mas da gestão de recursos humanos”.
Garantir que todas as UCs de opção estejam disponíveis todos os anos, procurando assegurar a possibilidade de escolha
e inscrição nas mesmas.
5. Ponto Fraco – “Embora já tenham sido criados novos protocolos e parcerias, o número de parcerias e protocolos pode
ser melhorado”.
Aumentar o número de protocolos e parcerias, principalmente na vertente extramuros.
6. Ponto Fraco – “Apesar da abertura de três concursos para professor associado nas subáreas de histopatologia, clínica
de animais de companhia e qualidade e segurança alimentar, continua a existir um deficiente número de docentes
particularmente de professores associados e catedráticos, o que condiciona a docência, a investigação e a organização”.
Aumentar o número de professores associados e catedráticos.
7. Ponto Fraco – “Inexistência de sala com computadores para acesso à comunidade académica”.
Disponibilização de uma sala equipada com computadores, com bom acesso à internet e horário de funcionamento
alargado.
8. Ponto Fraco – “Dificuldade em garantir a estabilidade contratual do corpo clínico do HVUTAD”.
Garantir a estabilidade contratual do corpo clínico do HVUTAD no que diz respeito à duração e vinculo, e procurar garantir
a possibilidade de formação avançada e progressão na carreira.
9. Ponto Fraco – “Dificuldade em assegurar as condições necessárias para promover a especialização pela obtenção de
Diplomas dos Colégios Europeus do corpo clínico do HVUTAD e dos docentes”.
Promover condições que permitam a frequência de formação avançada.

8.2.1. Improvement measure 
1. Weakness - "Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in some areas of teaching, in some
cases associated to the performance of management service, limits the time available for scientific production”.
Hiring of teaching staff for the areas with the greatest workload.
2. Weakness - "The deficient number of non-teaching staff to support the classes”.
Whenever possible, hiring non-teaching staff suitable for the functions to be performed or in some cases resorting to
internal mobility of these human resources.
3. Weakness - "Although an effort has been made with regard to the training of non-teaching staff, it is considered
necessary in some areas to continue to promote adequate technical and scientific training geared to the specific area of
work”.
Development of professional and advanced training courses for non-teaching staff in areas relevant to their activity.
4.Weakness - "Some optional CU's are not in fact because the decision to open them does not depend on the will of the
student but on the management of human resources”.
Ensure that all option CUs are available every year and seeking to ensure the possibility of choice and enrolment in them
5. Weakness - "Although new protocols and partnerships have already been created the number of partnerships and
protocols can be improved”.
Increase the number of protocols and partnerships mainly in the extramural area.
6. Weakness - "Despite the opening of three places for associate professors in the subareas of histopathology, pet clinics
and food quality and safety, there is still a deficient number of teachers, particularly associate and full professors, which
affects teaching, research and organization”.
Increase the number of associate and full professors.
7. Weakness - "Non-existence of a room with computers for access by the academic community".
Availability of a room equipped with computers with good internet access and extended opening hours.
8. Weakness - "Difficulty in ensuring the contractual stability of the clinical staff of the HVUTAD”.
To guarantee the contractual stability of the HVUTAD clinical staff in terms of duration and contractual tie and to seek to
guarantee the possibility of advanced training and career progression.
9. Weakness - "Difficulty in ensuring the necessary conditions to promote specialization by obtaining Diplomas from the
European Colleges of the clinical staff of the HVUTAD and the teaching staff”.
Promote conditions that enable the attendance of advanced training.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Prioridade alta, devendo ser implementado no espaço de um ano (não depende da Direção de Curso).
2. Prioridade média, devendo ser implementado no espaço de dois anos (não depende da Direção de Curso).
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3. Prioridade média, devendo ser implementado no espaço de dois anos (não depende exclusivamente da Direção de
Curso).
4. Prioridade alta, devendo ser implementado no espaço de um ano (não depende exclusivamente da Direção de Curso).
5. Prioridade alta, devendo ser implementado no espaço de um ano (não depende da Direção de Curso).
6. Prioridade alta, devendo ser implementado no espaço de dois anos (não depende da Direção de Curso).
7. Prioridade alta, devendo ser implementado no espaço de um ano (não depende da Direção de Curso).
8. Prioridade alta, devendo ser implementado no espaço de dois anos (não depende da Direção de Curso).
9. Prioridade média, devendo ser implementado no espaço de dois a três anos (não depende da Direção de Curso).

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. High priority, should be implemented within one year (does not depend on the Course Board).
2. Medium priority, should be implemented within two years (does not depend on the Course Board).
3. Medium priority, should be implemented within two years (does not depend exclusively on the Course Board).
4. High priority, should be implemented within one year (does not depend exclusively on the Course Board).
5. High priority, should be implemented within one year (does not depend on the Course Board).
6. High priority, should be implemented within two years (does not depend on the Course Board).
7. High priority, should be implemented within one year (does not depend on the Course Board).
8. High priority, should be implemented within two years (does not depend on the Course Board).
9. Medium priority, should be implemented within two or three years (does not depend on the Course Board).

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Todos os docentes (100%) terem o número de horas de contacto estabelecidas no Estatuto da Carreira Docente
Universitária (ECDU). 
2. Aumentar os recursos humanos não docentes em 20%.
3.Aumentar a frequência de cursos de formação especializada por pelo menos 60% dos funcionários não docentes.
4. Todas (100%) as UCs de opção que fazem parte da oferta educativa estarem disponíveis para inscrição e em
funcionamento independentemente do número de alunos inscrito.
5. Contratação de mais docentes extramuros (40%).
6. Conjunto de professores associados e catedráticos representar pelo menos 50% do total dos professores de carreira.
7. Qualquer estudante do MIMV (100%) deve ter acesso à sala e respetivo equipamento informático.
8. O corpo clínico do HVUTAD, ser constituído por 50 a 60% de técnicos com contrato por tempo indeterminado.
9. Do corpo clínico do HVUTAD e dos docentes, pelo menos 10% de diplomados pelos Colégios Europeus ou a frequentar
os cursos de especialidade.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. All teachers (100%) have the number of contact hours established in the University Teaching Career Statute (“Estatuto
da Carreira Docente Universitária” - ECDU).
2. Increase non-teaching human resources by 20%.
3. Increase the frequency of specialized training courses by at least 60% of non-teaching staff.
4. All (100%) the option CUs that are part of the educational offer are available for registration and attendance regardless of
the number of students enrolled.
5. Hiring more teachers (40%) for extramural training.
6. As a whole, associate professors and full professors represent at least 50% of the total career professors.
7. Any IMVM student (100%) must have access to the room and its computer equipment.
8. The clinical staff of HVUTAD, comprise 50 to 60% of technicians with an indefinite contract.
9. From the clinical staff of HVUTAD and teachers, at least 10% of graduates from European Colleges or attending specialty
courses.

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>


