
01/03/2021 ACEF/2021/0407257 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c38392f3-8e37-cca6-b4db-5ff6e7335b38&formId=a7d10dd3-28db-a4ad-5ead-5ffdb… 1/26

ACEF/2021/0407257 — 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/1415/0407257

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-09-28

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._3-Sintese da medidas de Melhoria_LB.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?
 Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A UC de Seminário do 1o ano, 1o semestre, foi suprimida como resultado da harmonização de UC na ECVA, para dar

resposta a despacho reitoral (RT-1/2018), e recomendações da A3ES. Os ECTS desta UC foram distribuídos pelas UC de
Bioestatística (1o ano, 2o semestre) e Embriologia e Histologia Animal (1o ano, 2o semestre) que assim, passaram a
cumprir o regulamentado no despacho atrás referido. Ainda para dar cumprimento ao RT-1/2018, a UC o programa
curricular da UC de Química e de Geologia foram reajustados para 6 ECTS e todas as horas da tipologia OT foram
recalculadas.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The 1st year and 1st semester Seminar UC, was suppressed as a result of the harmonization of UCs, at ECVA, to respond

to the Rectoral Order (RT-1/2018) and A3ES recommendations. The ECTS of this UC were distributed by the UCs of
Biostatistics (1st year, 2nd semester) and Embryology and Animal Histology (1st year, 2nd semester) which, now, comply
with the regulations of the aforementioned order. Also, to comply with RT-1/2018, the curricular plans of the Chemistry and
Geology UCs were readjusted to 6 ECTS, and all hours of the OT typology were recalculated.

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
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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>

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

 Não

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

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

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

 Não

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

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

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

 Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 A Direção de Curso tem feito um esforço para estabelecer protocolos com Instituições externas, científicas ou

profissionalizantes, de forma a poder oferecer aos estudantes a possibilidade de realização de Estágio em contexto laboral
de diferentes âmbitos. Salienta-se ainda a existência de Unidades Especializadas como os Laboratórios de Ecologia
Aplicada e de Ecologia Fluvial (este certificado pelo IPAC) com numerosos trabalhos de investigação e prestações de
serviço externas, que têm também acolhido alunos da Licenciatura em Biologia.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 The Course Direction and teachers involved in teaching the Biology Graduation have made an effort to establish protocols

with external, scientific or professional, institutions, to be able to offer students the possibility of carrying out an internship
in a work context from different areas. It should also be noted the existence of Specialized Units such as the Applied
Ecology and Fluvial Ecology Laboratories (this certified by IPAC) with numerous research works and external services,
which have also supported undergraduate students in Biology.

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 Da Vida E Do Ambiente (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.
Biologia

1.3. Study programme.
Biology

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DL_2017 (Regulamento - Lic Biologia).pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Biologia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Biology

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

421

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:

<sem resposta>

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:

<sem resposta>

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

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

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):

3 years

1.10. Número máximo de admissões.
30

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia; 07 Física e Química; 16 Matemática

Nota Mínima das Provas de ingresso: 95 (escala de 0-200)

Nota de candidatura: 95 (escala de 0-200)
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Média do Secundário: 65%
Provas de Ingresso: 35%

1.11. Specific entry requirements.
Entrance Exams:
The candidate must perform one of the following exams: Biology and Geology ( 02 ) or Physics and Chemistry ( 07 ) or
Mathematics ( 16 ), with a minimum grade of 95 (0-200) at each exam.

Minimum Application grade: 95 (0-200), with the following formula: secondary education average grade: 65%;
entrance proofs: 35%

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:
A licenciatura em Biologia é lecionada no Campus da UTAD, Vila Real. A UC Estágio poderá ser lecionada quer na UTAD,
quer no exterior, em outras instituições de ensino e investigação que colaborem com a UTAD, ou em ambiente
empresarial.

The 1st cycle in Biology is taught in the UTAD campus, Vila Real. The UC Internship may be taught either in UTAD, or
outside in other academic and research institutions that collaborate with UTAD, or in companies.

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.

Os estudantes da licenciatura em Biologia têm realizado o seu estágio final de licenciatura quer nos grupos de
investigação da UTAD, pertencentes aos diferentes centros de investigação, nomeadamente, o Centro de Investigação em
Tecnologias Agro-Ambientais e Ciências Biológicas (CITAB), Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI-
UTAD) e Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV), onde têm sido integrados nos vários projetos de investigação em
curso. Outras instituições nacionais têm aceitado orientar alunos estagiários, nomeadamente a Universidade do Porto,
Câmaras Municipais, Parques Naturais, entre outros.

1.15. Observations.
Biology undergraduate students have completed their internship either in UTAD research groups, belonging to different
research centers, namely, Centre for the Research and Technology of AgroEnvironmental and Biological Sciences (CITAB),
BioSystems & Integrative Sciences Institute (BioISI-UTAD) and Animal Science and Veterinary Research Center (CECAV),
where they have been integrated in the ongoing research projects. Other national institutions have accepted to guide
student interns, namely the University of Porto, City Councils, Natural Parks, among others. 

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

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Não se aplica Not applicable
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2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Não aplicável

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Not applicable

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

Biologia e Bioquímica BB 126 0
Ciências da Terra CT 6 0
Ciências da Vida CV 12 0
Ciências do Ambiente CA 12 0
Estatística E 6 0
Matemática M 6 0
Química Q 6 0
Biologia e Bioquímica ou Ciências da Vida ou
Ciências do Ambiente

BB ou CV
ou CA 0 6

(8 Items)  174 6  

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.

 As tipologias de contacto preconizadas no plano de estudos, implicam métodos pedagógicos de caráter magistral,
experimental e tutorial. Nas aulas T e TP é privilegiada a exposição oral e discussão crítica. Nas PL, é estimulada a
execução prática de técnicas laboratoriais e interpretação de resultados Estas metodologias fomentam a participação dos
alunos, promovendo o desenvolvimento da sua autonomia e a consolidação de conhecimentos. A orientação tutorial
permite um ensino de proximidade, adaptando a metodologia de ensino aos objetivos de aprendizagem

 O preenchimento de Quest Pedagógicos pelos alunos, e Relatórios da UC pelos docentes, permite avaliar o funcionamento
geral da UC. Com base nesta informação, é realizado o Relatório de autoavaliação do Curso, discutido pela Comissão de
Análise do Curso sendo,quando necessário, estabelecido um plano de melhoria, inferindo-se assim, sobre a consonância
das metodologias de ensino/aprendizagem com os objetivos definidos p/ o ciclo de estudos

 

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 typology of contact recommended in the study plan, imply pedagogical methods of magistral, experimental and
tutorial nature. In T and TP classes, oral exposure and critical discussion are privileged. In PL, practical implementation of
laboratory techniques and interpretation of results is encouraged. These methodologies encourage student participation,
promoting the development of their autonomy and knowledge consolidation. Tutorial guidance allows for proximity
teaching, adapting the teaching methodology to the learning objectives.

 The completion of the Pedagogical Questionaries by the students, and UC Reports by the teachers, allows to evaluate the
general functioning of the UC. Based on this information, the Course Self-Assessment Report is developed, discussed by
the Course Analysis Committee and, when needed, an improvement plan is established, thus inferring about the
consistency of teaching/learning methodologies with the objectives defined for the study cycle.

 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Os alunos contactam cerca de 20H semanais com os docentes, correspondente a 37% das H totais de esforço, libertando o

restante para trabalho individualizado (conforme o DL 42/2005 e o Reg. Interno de Aplicação do Sistema de Créditos
Curriculares). 

 A conformidade entre o nº de ECTS das diversas unidades curriculares (UC) e a carga média de trabalho dos alunos é
aferida numa 1ª fase, pelos docentes, cuja experiência permite uma avaliação do trabalho autónomo necessário. O
feedback dos alunos, manifestado nos Question Pedagógicos e em reunião com a Direção de Curso (DC), é importante
para sustentar este conceito. Também os relatórios das UC, preenchidos pelos docentes, permitem a identificação, no
mínimo, de situações de excesso de carga de trabalho face aos ECTS. Caso se verifiquem, a DC em colaboração com os
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docentes e os representantes dos alunos, promovem a implementação de medidas, a constar no Plano de Melhoria de
Curso, que podem incluir o ajuste de conteúdos programáticos da UC.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
Students contact about 20 hours a week with the teachers, corresponding to 37% of the total hours of effort, freeing the
rest for individual work (according to DL 42/2005 and the Internal Application of the Curriculum Credit System). The
conformity between the number of ECTS of the different curricular units (CU) and the average workload of students is
assessed, in a 1st phase, by teachers, whose experience allows an assessment of the required autonomous work.
Students feedback, expressed in the Pedagogical Quest and meetings with the Graduation Direction (GD), is important to
support this concept. Also the CU reports, performed by the teachers, allow the identification, at least, of situations of
excessive workload concerning the ECTS. If so, the DC, in collaboration with the teachers and the students'
representatives, promote the implementation of measures, to be included in the Graduation Improvement Plan, which may
include the adjustment of curricular contents of the CU.

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, o docente responsável (DR) faz a apresentação da UC, propondo a metodologia de avaliação,
que pode ser objeto de alteração sob proposta dos alunos. Em cumprimento do regulamento pedagógico da UTAD, o DR
procede ao preenchimento da ficha da UC (FUC) no sistema de informação de apoio ao ensino (SIDE) indicando, entre
outros, a metodologia de ensino, a coerência entre os objetivos e a metodologia de ensino e os métodos de avaliação. A
FUC fica disponível para consulta pelos alunos, que podem sugerir alterações fundamentadas (no prazo limite de 15 dias
após o início do semestre). A Direção de Curso e o Conselho Pedagógico da ECVA asseguram este procedimento,
monitorizando a atividade de preenchimento da FUC. O sistema de avaliação das UCs implementado pelo Gabinete de
Gestão da Qualidade constitui igualmente um instrumento de avaliação e, indiretamente, uma garantia da coerência do
sistema de avaliação com os objetivos e métodos de avaliação da UC.

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 responsible teacher (RT) makes the presentation of the UC, proposing the
evaluation methodology that can be changed under the students' proposal. In compliance with UTAD's pedagogical
regulation, the RT completes the UC form (UCF) in the teaching support information system (SIDE) indicating, among
others, the teaching methodology, the coherence between the objectives and the teaching methodology and assessment
methods. The UCF is available for consultation by students, who can suggest reasoned changes (within the deadline of 15
days after the beginning of the semester). The Graduation Direction and the Pedagogical Council of ECVA ensure this
procedure, monitoring the contents in the UCF. The UC evaluation system, implemented by the Quality Management Office,
is also an assessment tool and, indirectly, a guarantee of the evaluation system's consistency with the UC objectives and
assessment methods.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O plano de estudos da licenciatura em Biologia sofreu ligeiras alterações, desde a última avaliação, tendo sido publicado

novo plano de estudos no Diário da República, 2.ª série — N.º 238 — 13 de dezembro de 2017. Destas alterações salienta-
se a extinção da UC de Seminário, e a redistribuição da carga de esforço de algumas UCs, com ajuste de ECTs, em função
do Regulamento Interno de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares.

 
Foi também implementado o sistema de autoavaliação do ciclo de estudos, através da elaboração de relatórios anuais do
curso (RAC) e respetivo plano de melhoria (PMC), os quais são posteriormente monitorizados por Comissões de Avaliação
do Curso (CAC) constituídas por elementos do Conselho Pedagógico da ECVA (docentes e estudantes), direção de curso e
representantes dos estudantes na comissão de curso.

 

2.4 Observations.
 The study plan for the degree in Biology has undergone slight changes since the last evaluation, with the new study plan

published in the Diário da República, 2nd series - No. 238 - December 13, 2017. From these changes, it is worth to mention,
the extinction of the CU Seminar UC, and the redistribution of the effort load of some CUs, with adjustment of ECTs,
according to the Internal Regulation for the Application of the Curriculum Credit System. 

 
The evaluation system was also implemented, through the preparation of annual course reports and respective
improvement plan, which are subsequently monitored by Course Evaluation Commissions (CAC) made up of elements of
the ECVA Pedagogical Council (teachers and students), course direction and student representatives on the course
committee.
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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.
 Sandra Mariza Veiga Monteiro, Professora Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da ECVA na UTAD, em regime

de tempo integral e dedicação exclusiva
 

Eunice Luís Vieira Areal Bacelar, Professora Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da ECVA na UTAD, em
regime de tempo integral e dedicação exclusiva

 
Isaura Alberta Oliveira de Castro, Professor Auxiliar do Departamento de Genética e Biotecnologia da ECVA na UTAD, em
regime de tempo integral e dedicação exclusiva

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo

/ Employment link
Informação/
Information

Paulo Fernando da
Conceição Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Química, especialidade em Química

Orgânica 100 Ficha
submetida

Alcino De Sousa Oliveira Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia (Hidrogeologia)/Geology

(Hydrogeology) 100 Ficha
submetida

José Ramiro Afonso
Fernandes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Francisco José Silva
Ferreira Marinho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Teresa Maria dos Santos
Pinto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Ambiental 100 Ficha

submetida

José Luís dos Santos
Cardoso

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Luís Manuel de Oliveira
e Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Maria do Rosário Melo
da Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Paulo José Martins
Vasco

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Eva Virgínia Araújo
Morais

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática Financeira 100 Ficha

submetida
Jorge Ventura Ferreira
Cardoso

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha

submetida

João Soares Carrola Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Ambientais 100 Ficha

submetida
Sandra Mariza Veiga
Monteiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida

Valdemar Pedrosa
Carnide

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha
submetida

Isaura Alberta Oliveira
de Castro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Paulo Jorge de Campos
Favas

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Rui José dos Santos
Teixeira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
José Manuel Moutinho
Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
Ana Cristina Ramos
Sampaio

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas - Microbiologia 100 Ficha

submetida

Rui Manuel Furtado
Bezerra

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha
submetida

Ana Margarida Vieira
Duarte Ferreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida
Maria Manuel Silva
Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida
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João Alexandre Cabral Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Biologia (Especialidade Ecologia) 100 Ficha
submetida

Mário Gabriel Santiago
dos Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha

submetida

António Luís Crespi Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Biologia Vegetal 100 Ficha

submetida
Nuno Miguel de Oliveira
Campos Monteiro Vaz

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Alice Maria Correia Vilela Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha

submetida

Ivo Vaz de Oliveira Investigador Doutor Biologia 15 Ficha
submetida

José Carlos Esteves
Gomes Laranjo

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha
submetida

Maria João Magalhães
Gaspar

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências Florestais/

Agricultural Sciences- Forest Sciences 100 Ficha
submetida

Ana Maria Monteiro
Paiva Coimbra Investigador Doutor Ciências Biomédicas 100 Ficha

submetida
Maria Manuela do
Outeiro Correia de Matos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Eunice Areal Bacelar Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida

Carlos Manuel Torres
Almeida

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Bioética 100 Ficha
submetida

Fernando Pedro
Raimundo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha

submetida

Marta Von Hafe
Roboredo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Ciências Exactas, Naturais e
Tecnológicas – Ciências Edafo-
ambientais

100 Ficha
submetida

Paulo José de Azevedo
Pinto Rema

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciência Animal 100 Ficha
submetida

Victor Manuel Carvalho
Pinheiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Carlos Manuel Correia
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia do Ambiente 100 Ficha
submetida

Amélia Maria Lopes Dias
da Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Bioquímica / Biochemistry 100 Ficha

submetida

Francisco Manuel
Pereira Peixoto

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida

Maria Filomena Lopes
Adega

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas-Genética 100 Ficha

submetida
Estela Maria Bastos
Martins De Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Ana Lúcia Sintra Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Fernanda Maria
Madaleno Rei Tomás
Leal Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Anabela Ribeiro dos
Reis de Castro Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Ana Luísa Guimarães
Dias Lourenço

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

José Carlos Almeida Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
     4715  

<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)
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3.4.1.1. Número total de docentes.
48

3.4.1.2. Número total de ETI.
47.15

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 46 97.560975609756

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): 47.15 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of
the study programme

48 101.80275715801 47.15

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

0 0 47.15

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

46 97.560975609756 47.15

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 47.15

4. Pessoal Não Docente
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4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
As atividades de natureza técnica, nomeadamente, laboratorial, administrativa e de apoio à lecionação, são asseguradas
por 14 funcionários adstritos à Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA) da UTAD, afetos nomeadamente, aos
Departamentos de Biologia e Ambiente, Química, Geologia e de Genética e Biotecnologia, em função das instalações
físicas que incluem laboratórios, salas de aula, e instalações utilizadas pelo ciclo de estudos em avaliação. A Escola de
Ciências Agrárias e Veterinárias possui também 3 funcionários não docentes a apoiar a lecionação das UCs aqui
ancoradas.
Todos os funcionários estão em regime de dedicação a 100% e possuem a formação adequada para o apoio às tarefas
curriculares e extracurriculares referentes ao curso.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The activities of technical nature, namely laboratory, administrative and teaching support, are carried out by 14 employees
assigned to the School of Life and Environmental Sciences (ECVA), in particular, to the Departments of Biology and
Environment, Chemistry, Geology and Genetics and Biotechnology, depending on the physical facilities that include
laboratories, classrooms, and facilities used by this study programme. The School of Agricultural and Veterinary Sciences
also has 3 non-teaching staff to support the teaching of the UCs anchored here.
All employees have dedication regimes of 100% and have the appropriate training to support the curricular and
extracurricular tasks related to the graduation programme.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A Escola de Ciências da Vida e do Ambiente apoia todos os cursos nela ancorados, recorrendo aos serviços dos seus
recursos humanos não docentes, os quais contemplam 1 Coordenador Técnico, 3 Técnicos Superiores, responsáveis
pelas tarefas de apoio laboratorial e de secretariado (1 com mestrado e 2 com licenciatura), 13 Assistentes Técnicos (1 dos
quais licenciados e os restantes com o ensino secundário completo), os quais estão mais diretamente associados ao
apoio à lecionação das aulas práticas laboratoriais.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The School of Life Sciences and Environment supports all courses anchored with its human resources: 1 Senior
Technician, 3 Superior Technicians, who support the laboratories and administrative work (1 with a master's degree and 2
with a bachelor's degree), and 13 Technical Assistants (1 is graduate and the others with mid-level education (12 years)),
who most directly support the teaching of lab classes.

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. 
104

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 43.3
Feminino / Female 56.7

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 45
2º ano curricular 26
3º ano curricular 33
 104
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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 30 35 30
N.º de candidatos / No. of candidates 174 140 174
N.º de colocados / No. of accepted candidates 30 29 30
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 27 33 36
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 122.8 99 124.7

Nota média de entrada / Average entrance mark 132.4 128.6 138.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
No geral, as vagas de acesso têm sido preenchidas, com critérios de recrutamento e seleção idênticos aos de outras
instituições com a mesma oferta educativa considerando-se, adequados. Cerca de 70 % dos alunos ingressados possuem
idades até aos 19 anos (70%). A escolaridade dos pais varia entre o ensino básico (26%) e ensino secundário (44%), com
apenas 11 % a frequentar o ensino superior. A maioria dos alunos que ingressou na Licenciatura em Biologia encontra-se
deslocada da residência do agregado familiar (81,5%), estando a maioria a residir em alojamento partilhado com colegas. 
Em termos gerais, os motivos de candidatura ao curso foram, para 93% dos inquiridos, ser a área onde pretendem
trabalhar/vocação. Apenas 7% apresentaram como motivo de candidatura as saídas profissionais do curso. Dos alunos
que ingressaram no curso em 2019, 52% escolheram a Licenciatura em Biologia, na UTAD, como 1ª opção de candidatura.
Uma percentagem inferior (33%) escolheu o curso como 2ª opção e para 15% dos colocados, este ciclo de estudos
correspondeu à 3ª opção de candidatura. No que diz respeito à classificação média de entrada, a maioria dos estudantes
ingressou, nos anos de candidatura de 2016 a 2020, com nota média a variar entre 12 e 15 valores, com a nota do último
aluno a entrar a rondar os 12 valores. A média de entrada desceu para 9,9 valores em 2019. Esta diminuição na nota de
ingresso foi consequência, muito provavelmente, do aumento do número de vagas de acesso. Os alunos que entraram no
curso nos últimos anos, em termos de notas nas provas de ingresso, quando comparados com os alunos do país que
realizaram as mesmas provas, encontram-se no percentil 25. A maioria dos estudantes ingressados tem por intenção
concluir o curso na UTAD (aproximadamente 67%), com 89,5% a manterem a sua inscrição um ano após a matrícula (dados
da DGES).
Os principais distritos de origem dos estudantes da Licenciatura em Biologia são Porto, Braga, Vila Real, Aveiro, Viseu e
Viana do Castelo, existindo também alguns alunos provenientes da Ilha da Madeira.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In general, access vacancies have been filled, with recruitment and selection criteria identical to those of other institutions
with the same educational offer. Approximately 70% of enrolled students are aged up to 19 years (70%). Parents' education
varies between basic education (26%) and secondary education level (44%), with only 11% attending higher education.
Most of the students who entered the Biology Graduation are displaced from the household's residence (81.5%), with the
majority residing in shared accommodation, with colleagues.
In general, the reasons for applying to the Cycle Programme, for 93% of respondents, is the area where they intend to
work/vocation. Only 7% presented their career opportunities as a reason for applying. Of the students who entered the
course in 2019, 52% chose the Biology Graduation, at UTAD, as the 1st application option. A lower percentage (33%) chose
the course as the 2nd option and for 15%, this cycle of studies corresponded to the 3rd application option. Regarding the
average rating of entry, most students entered, within the period of 2016 to 2020, with an average grade ranging from 12 to
15. The average of admission fell to 9.9 in 2019. This decrease in the admission score was most likely a consequence of
the increase in the number of positions. Considering the grades of the access exams, the students who ingressed the
study programme in recent years, fall within the 25th percentile at the national level. 
Most students enrolled intend to complete the course at UTAD (approximately 67%), with 89.5% maintaining their
registration one year after admission (DGES data). 
The main districts of origin of the students of the UTAD's Biology graduation are Porto, Braga, Vila Real, Aveiro, Viseu and
Viana do Castelo, with some students also coming from Madeira Island. 

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.
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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 30 21 19
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 14 10 9
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 10 6 6

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

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 4 3 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 se aplica

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

Not applicable

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
No ano letivo de 2019/2020, em 838 alunos*UC avaliados resultaram 706 (84,2%) aprovações. Em 65% das UCs registou-se
uma taxa de aprovação ≥90%, em 32% das UCs a aprovação entre variou entre 50-90% e em apenas 3% das UCs (‘Química’
e ‘Biologia e Bioquímica do Solo’) se registou aprovação ≤50%. As taxas de aprovação variaram nos 3 anos da
licenciatura, tendo-se registado uma percentagem média de 81%, 87,5% e 87%, no 1º, 2º e 3º ano, respetivamente. 
No 1º semestre a taxa de aprovação foi superior no 3º ano e inferior no 1º ano do ciclo de estudos. Neste semestre
registaram-se seis UCs com taxa de aprovação de 100% (‘Bioquímica Estrutural’, ‘Ecologia’ e ‘Evolução e Biodiversidade’,
no 2º ano, e ‘Bioética e Biossegurança’, ‘Geobotânica’ e ‘Toxicologia’, 3º ano). Em ‘Biofísica’ e ‘Biomatemática’ (1º ano) as
taxas de aprovação situaram-se entre 60-70% e nas restantes UC a aprovação foi >80% e <100%, exceção para duas UCs,
em que se verificou uma taxa de aprovação <50%, ‘Química’ (1º ano, 46,9% de aprovação) e ‘Biologia e Bioquímica do
Solo’ (3 º ano, 44,8% de aprovação). 
No 2º semestre a taxa de aprovação foi superior no 1º ano e inferior no 2º ano. Neste semestre a UC com taxa de
aprovação inferior foi ‘Fisiologia Vegetal’ (2º ano, 58,5%), seguida de Bioquímica e Metabolismo (2º ano, 63%) e
‘Bioestatística e Delineamento’ (1º ano, 72,7%). As restantes UCs registaram taxas de aprovação superiores a 80%, tendo
inclusive aprovado todos os alunos avaliados em cinco UCs: ‘Biologia dos Anacordados’, ‘Embriologia e Histologia
Animal’ (1º ano), ‘Biologia dos Cordados’, ‘Genética Molecular’ (2º ano) e ‘Biologia das Adaptações em Traqueófitas’ (3º
ano).

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

In the academic year of 2019/2020, from the 838 students * UC evaluated there was 706 (84.2%) approvals. In 65% of the
UCs there was an approval rate ≥ 90%; in 32% of the UCs the approval varied between 50-90% and, in only 3% of the UCs
('Chemistry' and 'Biology and Biochemistry of Soil'), the approval rate was ≤50%. The approval rates varied among the 3
years of the cycle programme, with an average percentage of 81%, 87.5% and 87%, in the 1st, 2nd and 3rd years,
respectively. 
In the 1st semester, the approval rate was higher in the 3rd year and lower in the 1st year of the study programme. In this
semester there were six UCs with an approval rate of 100% ('Structural Biochemistry', 'Ecology' and 'Evolution and
Biodiversity', in the 2nd year, and 'Bioethics and Biosafety', 'Geobotany' and 'Toxicology', 3rd year). In 'Biophysics' and
'Biomathematics' (1st year) the approval rates were between 60-70% and in the remaining UCs the approval was> 80% and
<100%, except for two UCs, in which there was an approval rate <50%, 'Química' (1st year, 46.9% approval) and 'Soil
Biology and Biochemistry' (3rd year, 44.8% approval). 
In the 2nd semester, the approval rate was higher in the 1st year and lower in the 2nd year. In this semester, the UC with the
lowest approval rate was 'Vegetal Physiology' (2nd year, 58.5%), followed by Biochemistry and Metabolism (2nd year, 63%)
and 'Biostatistics and Experimental Design' (1st year, 72.7% ). The remaining UCs registered approval rates above 80%,
having even approved all students evaluated in five UCs: 'Biology of Non-chordates', 'Embryology and Animal Histology'
(1st year), 'Biology of Chordates', 'Molecular Genetics' (2nd year) and 'Biology of Adaptations in Tracheophytes' (3rd year).

6.1.4. Empregabilidade.
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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). 

Entre os 112 recém-licenciados em Biologia pela UTAD (diplomados do curso no período de referência 2015 - 2019), de
acordo com informação da DGEEC e DGES, em média quatro diplomados encontravam-se registados como
desempregados no IEFP (valor médio em junho de 2020) (www.infocursos.mec.pt; https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2021/01/2020_DGEEC_Jun.pdf), correspondendo a uma taxa de desemprego de 3,6%.
Esta taxa de desemprego é comparável com o valor médio da taxa de desemprego de 3,7% registada na globalidade das
formações de 1º ciclo e mestrado integrado dos estabelecimentos de ensino superior portugueses públicos e privados.
Porém, é superior ao valor de 2,1% de desemprego observado em recém-diplomados formados nesta área de formação.

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). 

Among the 112 recently graduated in Biology by UTAD (graduates in the reference period 2015 - 2020), according to
information from DGEEC and DGES, on average four graduates were registered as unemployed in the IEFP (average value
in June 2020) (www.infocursos.mec.pt; https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2021/01/2020_DGEEC_Jun.pdf), corresponding to an unemployment rate of 3.6%. 
This unemployment rate is comparable with the average value of the 3.7% unemployment rate recorded in the whole
graduations of the 1st cycle and integrated master's degrees, in public and private Portuguese higher education
institutions. However, it is higher than the value of 2,1% of unemployment observed in recent graduates in this area of
training.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados de empregabilidade dos licenciados em Biologia pela UTAD não são preocupantes, face ao panorama nacional
dos recém-diplomados. Porém, os valores registados são superiores ao desemprego em recém-diplomados nesta área de
formação, o que pode suscitar alguma preocupação. Contudo, a análise do histórico da taxa de desemprego, demonstra
que em 2019, a taxa de desemprego dos diplomados em Biologia, da UTAD, rondava os 2%, o correspondente à taxa
registada nesta área científica, a nível nacional. Não obstante, deverão ser feitos esforços para tentar esclarecer os
motivos para esta diferença e perceber quais as medidas mais adequadas a implementar por forma a aproximar os valores
de desemprego do valor de zero.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The employability data of UTAD graduates' in Biology are not worrisome, compared to the national panorama of recent
graduates. However, the registered values are higher than the unemployment of recent graduates in this specific area of
education, which may raise some concerns. Nevertheless, the analysis of the historical unemployment rate shows that in
2019, to UTAD graduates in Biology, it was around 2%, corresponding to the rate registered in this scientific area, at
national level. Still, efforts should be made to clarify the reasons for this difference and understand which measures
should be implemented to bring unemployment values closer to zero.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research Centre
Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

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

Observações
/
Observations

Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e
Biológicas (CITAB-UTAD)/ Centre for the Research and
Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences

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

25 na

Centro de Química-Vila Real (CQ-VR)/ Chemical Center-
Vila Real Muito Bom

Universidade de
Trás-os-Montes e
Alto Douro

5 na

Centro de Geociências (CGEO-UTAD)/ Geosciences Center
- University of Coimbra, UTAD Pole Bom Universidade de

Coimbra 5 na

Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV)/ Veterinary
and Animal Research Centre Muito Bom

Universidade de
Trás-os-Montes e
Alto Douro

2 na

Centro de Matemática (CMAT-UTAD)/ Centre of
Mathematics - University of Minho, UTAD Pole Muito Bom Universidade do

Minho 2 na

Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI-
UTAD)/ BioSystems & Integrative Sciences Institute, UTAD
Pole

Bom
Faculdade de
Ciências da
Universidade de
Lisboa

2 na
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GeoBioCiências, GeoTecnologias e GeoEngenharias
(GeoBioTec)/ GeoBioSciences, GeoTechnologies and
GeoEngineering

Muito Bom Universidade de
Aveiro

1 na

Centro de Investigação em Desporto, Saúde e
Desenvolvimento Humano (CIDESD)/ Research Centre in
Sports Sciences, Health Sciences and Human Development

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

1 na

Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE)/ Marine
and Environmental Sciences Centre Excelente Universidade de

Coimbra 1 na

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
(CIIMAR)/ Centre of Marine and Environmental Research Excelente Universidade do

Porto 1 na

Centro de Estudos Florestais (CEF)/ Forest Research
Centre Excelente

Instituto Superior
de Agronomia-
Universidade de
Lisboa

1 na

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/a7d10dd3-28db-a4ad-5ead-5ffdb87c74bf
 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/a7d10dd3-28db-a4ad-5ead-5ffdb87c74bf
 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. 

A cooperação com a sociedade, estatutariamente assumida como uma das missões da Universidade, encorajando a
transferência de tecnologia e de conhecimento para o tecido social e económico circundante, é de importância estratégica,
estando a Prestação de Serviços Especializados à Comunidade regulamentada (DR, 2.ª série — N.º 15 — 22 de janeiro de
2019, Regulamento nº 93/2019)

 A UTAD tem diversas valências de prestação de serviços à comunidade, como os Laboratórios de Ecologia Aplicada
(LEA), de Ecologia Fluvial (LEF) e o de Solos e Plantas, nos quais os alunos da licenciatura realizam frequentemente os
seus trabalhos de investigação de final de curso tendo, por vezes, oportunidade de ingressar na vida ativa integrando
projetos em curso nos referidos serviços.

 Vários destes serviços são da responsabilidade ou contam com participação de docentes do 1º ciclo em Biologia. O LEA,
p.e., presta apoio à comunidade em projetos de Inventariação e Monitorização Ecológica, Impacte Ambiental e
Conservação de Recursos Faunísticos e Florísticos. Este laboratório realiza ações de formação e consciencialização na
área da educação ambiental e da biodiversidade, muitas vezes em colaboração com o Núcleo de Estudo e Proteção do
Ambiente da UTAD (NEPAUTAD). O LEF (laboratório certificado com a norma ISO 9001) presta serviços no domínio da
avaliação e monitorização dos recursos hídricos (rios e albufeiras). O Laboratório de Solos e Plantas colabora com
produtores agrícolas e tem projetos de investigação relacionados com o setor agro-florestal, no âmbito de análise de
águas de rega de culturas agrícolas, de plantas para controlo da nutrição de culturas, análise dos nutrientes dos solos e
recomendações de fertilização.

 No âmbito de projetos de investigação em copromoção e de Grupos Operacionais, vários docentes dão igualmente
contributo científico em estreita colaboração com o tecido produtivo e empresarial.

 O Gabinete de Formação da UTAD, com docentes do 1º ciclo em Biologia no seu corpo de formadores, promove ações de
formação e pós-graduações (“Desastres Naturais e Redução de Riscos”, “Geologia e Biodiversidade”, “Biossegurança em
Produção Animal”, entre outros), com uma grande diversidade de públicos-alvo, como profissionais de Centros de
Coordenação Operacional Nacional ou Distrital do Sistema de Proteção Civil (Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera) profissionais de gabinetes técnicos das Câmaras Municipais,
assim como licenciados e mestres em Geologia, Arquitetura Paisagista, Geografia, Engenharias da área Agrária e do
Ambiente, técnicos e auxiliares de laboratório, hospitais e clínicas, etc. 
O corpo docente deste ciclo de estudos integra Comissões Pedagógicas e Científicas de Programas Doutorais,
nomeadamente dos Programas Internacionais Do*Mar e Agrichains e do Master Erasmus International Master Vintage, e
tem ao longo dos anos, composto painéis de avaliação de projetos de investigação. 

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. 

Cooperation with society, statutorily assumed as one of the University's missions, encouraging the transfer of technology
and knowledge to the surrounding social and economic tissue, is of strategic importance, with Specialized Services
Provision to the Community being regulated (DR, 2. ª series - Nº 15 - January 22, 2019, Regulation nº 93/2019).

 UTAD provides several services to the community, through the Applied Ecology (LEA), Fluvial Ecology (LEF) and Soil and
Plants Laboratories, in which undergraduate students often carry out their final research work, sometimes having the
opportunity to begin the working life by integrating ongoing projects in these services. 

 Teachers of the 1st cycle in Biology are responsible or participate in several of these services. LEA, e.g., provides support
to the community in projects of Ecological Inventory and Monitoring, Environmental Impact and Conservation of Wildlife
and Floristic Resources. This laboratory conducts training and awareness-raising activities in the area of   environmental

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a7d10dd3-28db-a4ad-5ead-5ffdb87c74bf
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a7d10dd3-28db-a4ad-5ead-5ffdb87c74bf
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education and biodiversity, often in collaboration with the Center for the Study and Protection of the Environment at UTAD
(NEPAUTAD). LEF (laboratory certified to ISO 9001) provides services in the field of assessment and monitoring of water
resources (rivers and reservoirs). The Soil and Plant Laboratory collaborates with agricultural producers and has research
projects related to the agroforestry sector, within the scope of irrigation water analysis, plants, for crop nutrition control,
analysis of soil nutrients and fertilization recommendations. Within co-promotion research projects and Operational
Groups, several professors also make scientific contributions in close collaboration with the productive and business
tissue. 
The UTAD Training Office, with teachers from the 1st cycle in Biology in its body of trainers, promotes education actions
and postgraduate courses (“Natural Disasters and Risk Reduction”, “Geology and Biodiversity”, “Biosafety in Animal
Production”, among others), with a great diversity of target audiences, such as professionals from National or District
Operational Coordination Centers of the Civil Protection System (Institute for the Conservation of Nature and Forests, the
Portuguese Institute of the Sea and the Atmosphere) professionals from technical offices of the City Councils, as well as
graduates and masters in Geology, Landscape Architecture, Geography, Agricultural and Environmental Engineering,
laboratory technicians and assistants, hospitals and clinics, etc. 
The faculty of this study programme integrates Pedagogical and Scientific Commissions of Doctoral Programs, namely the
International Programs of Do*Mar and Agrichains and the Master Erasmus International Master Vintage, and has, over the
years, integrated panels of evaluation of research projects. 

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. 

A maioria dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos são integrados e suportados por projetos que incluem nas equipas
de investigação docentes do curso
O corpo docente integra diversas parcerias de âmbito nacional e internacional que resultam de trabalhos de investigação,
publicações e projetos em curso. A nível internacional destacam-se as parcerias e consórcios estabelecidos no âmbito do
desenvolvimento de projetos Europeus FP7, H2020, INTERREG-Atlantic Area, INTERREG Espanha-Portugal (POCTEC) e
mais recentemente envolvimento em propostas Green Deal, envolvendo dezenas de parceiros por todo mundo. Nas
parcerias com outras instituições de ensino superior nacionais destaca-se a UP, a UAveiro, a UMinho e a UCoimbra.

Exemplo: EUROLEGUME (FP7-KBBE-2013-7, 6.564.763,85€); BRESOV (H2020-SFS-07-2017, 5.962.019,75€); Clim4Vitis (EU-
H2020, 999.988,75€); ATLANTIDA (NORTE-01-0145-FEDER-000040, 2.940.871,63€); PTDC/CVT-CVT/29542/2017 (238 985,30)

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. 

Most of the works developed by the students are integrated and supported by projects that include the teaching staff of the
graduation.
The faculty integrates several national and international partnerships that result from ongoing research, publications and
projects. Internationally, they stand out as partnerships and related consortia in the scope of the development of European
projects FP7, H2020, INTERREG-Espaço Atlântico, INTERREG Spain-Portugal (POCTEC) and more recently involved in
Green Deal proposals, involving partner companies all over the world.
In partnerships with national higher education institutions, it is important to highlight theUP, a UAveiro, a UMinho e a
UCoimbra.
Examples: EUROLEGUME (FP7-KBBE-2013-7, 6.564.763,85€); BRESOV (H2020-SFS-07-2017, 5.962.019,75€); Clim4Vitis (EU-
H2020, 999.988,75€); ATLANTIDA (NORTE-01-0145-FEDER-000040, 2.940.871,63€); PTDC/CVT-CVT/29542/2017 (238 985,30

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 0.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 3
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 4
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 12

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
A UTAD tem um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) que promove a cooperação e mobilidade de
alunos, docentes e funcionários ao abrigo de programas nacionais e internacionais (Almeida Garrett, Ciências Sem
Fronteiras, Erasmus Mundus, Erasmus +, Erasmus Charter for Higher Education, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da
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Gama e Vulcanus), apostando, desta forma, na internacionalização dos seus ciclos de estudo. 
O 1º ciclo em Biologia faz parte da rede europeia de mobilidade ERASMUS, com acordos estabelecidos com diversas IES,
onde os estudantes têm possibilidade de complementar a sua formação, frequentando UC equivalentes lecionadas nas
Universidades referidas, bem como frequentar estágio e concluir os seus planos de estudo. Em concreto, os cursos da
área das ciências biológicas estabeleceram protocolos, onde os alunos podem participar, ao abrigo do programa
ERASMUS com 32 Universidades de 16 países diferentes.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UTAD has an International Relations and Mobility Office (GRIM) that promotes the cooperation and mobility of students,
teachers and staff, under national and international programs (Almeida Garrett, Sciences without Borders, Erasmus
Mundus, Erasmus +, Erasmus Charter for Higher Education, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama and Vulcanus).
Thus, UTAD is committed to the internationalisation of its study cycles. The 1st cycle in Biology is part of the European
mobility network ERASMUS+, with agreements established with several HEIs, where students can complement their
training, attending equivalent UCs at the referred Universities, as well as doing internships and completion of their training
plans. Specifically, courses in the field of biological sciences have established protocols within the scope of the ERASMUS
program, where students can participate, with 32 Universities from 16 different countries. 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 É importante realçar que no segundo semestre de 2020, se verificou uma ligeira redução de mobilidades de estudantes e

docentes enviados/outgoing e docentes incoming, a qual terá sido motivada pelo contexto de pandemia. No quadro de
combate à atual pandemia do novo coronavírus SARS CoV2 e da doença COVID-19 encontram-se em vigor importantes
medidas de contenção em Portugal, e em diversos outros países participantes nos programas de cooperação e
mobilidade, desaconselhando-se em particular a deslocação ou circulação internacional enquanto as mesmas vigorarem.

6.4. Eventual additional information on results.
 It is important to note that in the second half of 2020, there was already a slight reduction in the mobility outgoing of

students and teachers and incoming teachers motivated by the context of the pandemic. In the framework of combating
the current pandemic of the new coronavirus SARS CoV2 and the disease COVID-19, important containment measures are
in place in Portugal, and in several other countries participating in the cooperation and mobility programs, particularly
advising against displacement or international circulation while they are in force.

 

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._RAC_Lic Biologia_11-2019.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures
supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the

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/a7d10dd3-28db-a4ad-5ead-5ffdb87c74bf/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the
study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the
monitoring of their implementation. 

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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 
Formação nos vários níveis de organização biológica, desde o molecular e celular, até à fisiologia, biodiversidade,
serviços de ecossistema, ambiente e conservação. O campus da UTAD é um jardim botânico, mosaico de ecossistemas e
paisagem ímpar, onde a biodiversidade e a sua conservação são uma realidade que está acessível e é utilizada na
formação prática dos alunos

 
Formação multidisciplinar sólida, num registo de proximidade docente/aluno assinalável, abarcando as principais
valências e requisitos para a afirmação profissional de um biólogo, essenciais para a sua inserção no mercado de trabalho
e/ou a prossecução dos estudos, na UTAD ou noutras IES nacionais ou estrangeiras
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O Estágio é escolhido pelo aluno de acordo com as competências que deseja adquirir, podendo optar pelo ambiente
empresarial, setor público e/ou académico (na UTAD ou em parceria com outras IES)

A Direção de Curso, em colaboração o Núcleo de Estud. de Biologia, apoia anualmente, desde 2007, as Jornadas de
Biologia, com palestrantes convidados nos vários domínios da Biologia, nas quais os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos da UTAD
das áreas das Ciências Biológicas e afins, podem divulgar os seus trabalhos de investigação

Corpo docente qualificado, constituído maioritariamente por professores doutorados há mais de 10 anos e com
experiência pedagógica e científica comprovada

Docentes integrados em Centros I&D de reconhecido mérito (CITAB, CECAV e CQ-VR), garante de atualização científica de
docentes e estudantes e facilitadores de colaborações com outras instituições

O corpo não docente é constituído por técnicos com dedicação 100% à UTAD, com mais de 20 anos de experiência;
Ambiente favorável à aprendizagem dado o contacto próximo entre docente/não docente e estudante, facilitando a sua
adaptação, com particular importância no caso dos deslocados, em maioria

O consórcio UNorte (UTAD, UP e UMinho) tem contribuído para a formação pedagógica de docentes, a cooperação e
desenvolvimento de projetos e a partilha de recursos.

A existência do SIDE que disponibiliza informação de apoio ao funcionamento do curso (programas, horários, bibliografia,
sumários, assiduidade, avaliações)

A Biblioteca disponibiliza salas de pesquisa documental e online, de estudo, de trabalhos de grupo em ambiente
confortável
Rede sem fios em todo o campus, e apoio informático para resolução de problemas. Acesso do exterior do campus, via
VPN, ao repositório documental da biblioteca e às bases de dados internacionais em que a UTAD é assinante

Os estudantes além do apoio social comum, podem aceder graciosamente a consultas de psicologia, ginecologia e
planeamento familiar. Instalações desportivas, no campus, complementam estudo com lazer

A monitorização periódica da qualidade do ensino (UCs e docentes). A implementação de planos de atuação em caso de
UCs problemáticas

Mecanismos de revisão curricular, atualização de conteúdos, métodos e objetivos das UCs. Forte componente laboratorial
na maioria das UCs

8.1.1. Strengths 
Education at different biological organization levels, from molecular and cellular, to physiology, biodiversity, ecosystem
services, environment and conservation. The UTAD campus is a botanical garden, mosaic of ecosystems and unique
landscape, where biodiversity, and its conservation, are a reality that is accessible and used in the practical training of
students

Solid multidisciplinary training, with a remarkable teacher/student proximity, covering the key valences and requirements
for the professional affirmation of a biologist, essential for the insertion in the employment market and/or to pursue the
studies, at UTAD or in other national or international HEIs

The Internship is chosen by the student, according to the skills he/she wants to acquire, being able to select the business
environment, public and/or academic sector (at UTAD or in partnership with other HEIs)

Since 2007, the Course Directorate, in collaboration with the Biology Students Nucleus, has been promoting Biology
Journeys, with guest speakers in the various fields of Biology, in which students from the 1st, 2nd and 3rd cycles of UTAD
in the Biological Sciences and related areas, can publicize their research work

Qualified teaching staff, made up mostly of teachers doctorates for over 10 years, with proven pedagogical and scientific
experience

Teachers integrated in R&D Centers of recognized merit (CITAB, CECAV and CQ-VR), guaranteeing scientific updating of
teachers and students and facilitators of collaborations with other institutions

The non-teaching staff is constituted by technicians with 100% dedication to UTAD, with over 20 years of experience;
Favourable learning environment due to the close contact between teacher/non-teacher and student, facilitating their
adaptation, with particular importance in the case of the displaced students

The UNorte consortium (UTAD, UP and UMinho) has contributed to the pedagogical training of teachers, the cooperation
and development of projects and the sharing of resources

The existence of SIDE that provides information to support the graduation's functioning (programs, schedules,
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bibliography, summaries, attendance, assessments)

The library offers documentary and online research rooms, study and group workrooms, in a comfortable environment;
Wireless network throughout the campus, and computer support for problem-solving. Access from outside the campus, via
VPN, to the library's document repository and to the international databases to which UTAD is a subscriber

Students, in addition to the common social support, can gratuitously access medical appointments, in psychology,
gynaecology and family planning. Sports facilities on campus complement study with leisure

Periodic monitoring of teaching quality (UCs and teachers). The implementation of action plans in case of problematic
UCs;
Mechanisms for curriculum revision, updating of contents, methods and objectives of UCs. Strong laboratory component
in most UCs. 

8.1.2. Pontos fracos 
Alguma falta de preparação por parte dos alunos para desafios atuais do ensino-aprendizagem, que exige autonomia e
auto-estudo, para além das horas de contacto

As aulas são maioritariamente lecionadas em português, constituindo uma barreira à captação de mais alunos
estrangeiros do universo não lusófono

A rigidez do modelo de organização do ensino tem dificuldade em se adaptar aos estudantes-trabalhadores, recaindo
sobre os docentes a gestão/mitigação desses constrangimentos

Apesar do corpo docente ser bastante qualificado, em média os docentes têm elevada carga horária de lecionação e
dispersa por várias UCs, limitando contribuições adicionais extracurriculares, bem como as atividades de investigação,
que devem reverter também para a qualidade do ensino

As estruturas de apoio das escolas têm parcos recursos humanos para apoiar a DC, CP-ECVA, estudantes e docentes,
pelo que aos docentes envolvidos em cargos de gestão, acrescem responsabilidades puramente administrativas, que
poderiam ser atribuídas a funcionários não docentes com formação académica superior

Plano institucional para a qualificação, formação e atualização específicas dos técnicos de laboratório ainda deficiente,
dificulta/limita a implementação de novos protocolos e o adequado funcionamento dos laboratórios

Limitação de espaços laboratoriais vocacionados para o ensino, por vezes com espaço insuficiente para o número
elevado de turmas e de estudantes por turma PL (20, de acordo com as normas mais recentes), com consequências ao
nível da aprendizagem e da segurança em laboratório

Muitos dos equipamentos científicos usados nas aulas PL estão obsoletos, não permitindo a execução de protocolos mais
avançados. Adicionalmente, há limitações orçamentais na aquisição de consumíveis e reagentes e dificuldades em captar
verbas para investir na melhoria de espaços, reequipamento e sistemas de apoio ao ensino visando a melhoria da
componente prática das UC

Os inquéritos aos alunos precisam de ser ajustados quanto ao universo de amostragem, período de disponibilização aos
estudantes e a validação dos resultados deverá ser revista em função da qualidade/representatividade da amostra

A imposição do preenchimento dos inquéritos como requisito para o aluno ter acesso a informação relevante sobre as
UCs e exames pode conduzir à urgência/displicência/negligência no seu preenchimento, dando origem a resultados
potencialmente pouco fidedignos

No contexto de ensino à distância, a reação da UTAD foi ambígua, ficando muito dependente da autonomia dos docentes e
discentes se ajustarem a essa realidade o que, não obstante a performance globalmente positiva, foi suportada pelos seus
próprios recursos dado que na Instituição não existe uma política de distribuição e renovação dos equipamentos
informáticos vocacionados para o ensino.

8.1.2. Weaknesses 
1. Some lack of preparation on the part of students for the current challenges of teaching and learning, which requires
autonomy, and self-study, beyond the contact hours;

2. Classes are mostly taught in Portuguese, constituting a barrier to attracting more foreign students from the non-
Portuguese universe;

The rigidity of the teaching organization model has difficulty to adapt to student workers, with the management/mitigation
of these constraints falling on teachers;

Although the teaching staff is highly qualified, on average the teachers have a high teaching load and are spread over
several UCs, limiting additional extracurricular contributions, as well as their research activities, which should also revert
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to the quality of teaching;

The school's support structures have limited human resources to support the Graduation Directorate, CP-ECVA, students
and teachers, so to the teachers involved in management positions, add purely administrative responsibilities, which could
be attributed to non-teaching staff with higher academic training;

The institutional plan for the specific qualification, training and updating of laboratory technicians is still deficient,
hampering/limiting the implementation of new protocols and the proper functioning of the laboratories;

Limitation of laboratory spaces dedicated to teaching, sometimes with insufficient space for the high number of classes
and students per PL class (20, according to the most recent standards), with consequences in terms of learning and safety
in the laboratory;

Many of the scientific equipment used in the PL classes are obsolete, not allowing the execution of more advanced
protocols. In addition, there are budgetary limitations on the purchase of consumables and reagents and difficulties in
raising funds to invest in the improvement of spaces, re-equipment and teaching support systems aimed at improving the
practical component of UC;

Surveys to students need to be adjusted in terms of the sampling universe, availability period for students and the
validation of the results should be revised according to the quality/representativeness of the sample;

The imposition of filling out the surveys as a requirement for the student to have access to relevant information about the
UCs and exams can lead to the urgency/carelessness/neglect in completing them, giving rise to potentially unreliable
results;

In the context of online learning, the reaction of UTAD was ambiguous, becoming very dependent on the autonomy of
teachers and students to adjust to this reality, which, despite the globally positive performance, was supported by its own
resources since there is no institutional policy of distribution and renewal of computer equipment for teaching. 

8.1.3. Oportunidades 
O primeiro ciclo em Biologia atingiu um certo nível de maturidade que lhe permite consolidar a aplicação de novas
metodologias de ensino/aprendizagem, incluindo nas modalidades e-learning e b-learning, trajetória que os
constrangimentos do contexto da pandemia COVID-19 veio acelerar

As alterações climáticas, a biossegurança e os riscos biológicos, a conservação e a recuperação dos ecossistemas serão
temas dominantes na agenda das ciências biológicas na próxima década, devendo a UTAD ser capaz de oferecer formação
(formal ou informal) nestas áreas

A formação disponibilizada tem-se revelado competitiva, com a integração dos alunos de licenciatura em programas de
mestrado ou em grupos de investigação em Portugal e no estrangeiro. Esta realidade poderá potenciar a criação de
programas e redes de colaboração nacionais e internacionais

O curso está integrado no “Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI)” do CAPES, que compreende uma formação
“sanduíche”, tendo já recebido alunos brasileiros com oportunidades de alargar a oferta educativa aos PALOP

A UTAD pode incrementar a criação de protocolos com Universidades estrangeiras, permitindo maior número de alunos
inscritos em programas de mobilidade de e para a UTAD, a par do reforço da oferta de UC lecionadas em inglês para esse
efeito

O reforço do estímulo à integração dos alunos em trabalhos de investigação na UTAD, quer via estágio, quer em regime de
voluntariado, tem o potencial de consolidar a sua formação académica e ajudar a definir a área de especialização nos
ciclos de estudos seguintes

Os mecanismos de garantia da qualidade implementados podem contribuir para a harmonização dos procedimentos
internos e a reflexão da qualidade da oferta formativa, sob o ponto de vista dos estudantes

O crescente dinamismo do Núcleo de Estudante de Biologia pode sensibilizar os alunos para a necessidade de um maior
empenhamento durante o curso

O cumprimento dos objetivos e metas do “Contrato de Legislatura” em vigor deve traduzir-se na valorização e renovação
do corpo docente, bem como no incremento dos indicadores de internacionalização, investigação e inovação, aspetos
cruciais para a qualidade do ensino ministrado.

8.1.3. Opportunities 
The first cycle in Biology has reached a certain level of maturity that allows it to consolidate the application of new
teaching/learning methodologies, including in the e-learning and b-learning modalities, a trajectory that the constraints in
the context of the COVID-19 pandemic have accelerated
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Climate change, biosafety and biological risks, conservation and restoration of ecosystems will be dominant themes on
the biological sciences agenda in the next decade, and UTAD should be able to offer training (formal or informal) in these
areas

The knowledge provided has proved to be competitive, with the integration of undergraduate students in master's
programs or in research groups, in Portugal and abroad. This reality may enhance the creation of national and
international collaborative programs and networks

The course is part of CAPES '“International Degree Program (PLI)”, which includes “sandwich” training, having already
received Brazilian students with opportunities to expand the educational offer to PALOP

UTAD can increase the creation of protocols with international Universities, allowing a greater number of students enrolled
in mobility programs to and from UTAD, in addition to increasing the offer of UC taught in English for this purpose

The reinforcement of the stimulus for the integration of students in research work at UTAD, either via an internship or on a
voluntary basis, has the potential to consolidate their academic training and help define the area of   specialization in the
following study cycles

The quality assurance mechanisms implemented can contribute to the harmonization of internal procedures and the
reflection of the quality of the training offer, from the students' point of view

The growing dynamism of the Biology Students Nucleus can make students aware of the need for greater commitment
during the course

The fulfilment of the objectives and goals of the “Legislature Contract” must translate into the valorization and renewal of
the teaching staff, as well as in the increase in the indicators of internationalization, research and innovation, crucial
aspects for the teaching quality. 

8.1.4. Constrangimentos 
A UTAD está localizada no Interior Norte, região que apresenta grandes assimetrias demográficas e socioeconómicas,
considerável abandono escolar, aparecimento ou agravamento dos índices de pobreza, de desertificação e desvitalização
social, fragilidades que a pandemia de COVID-19 agudizou com consequência a médio-longo termo

Legislação ainda deficiente na exigência dos requisitos profissionais para a contratação de técnicos/profissionais na
domínio da Biologia para determinadas áreas e serviços públicos ou privados

A tendência nacional para a diminuição do número global de candidatos ao Ensino Superior, agravada pelos efeitos da
diminuição da natalidade e na maior atratividade das instituições situadas no litoral

Existência de fortes IES, a menos de 100 km de Vila Real (Porto, Braga, Guimarães), com uma oferta de cursos similares;
As dificuldades económicas de alguns alunos que se traduzem na incapacidade de pagarem propinas e/ou proverem o seu
sustento, limita fortemente a sua participação em ações (congressos, seminários, etc.) ou, em casos mais graves,
resultando no seu abandono escolar

As políticas de subfinanciamento crónico, que caracterizam os orçamentos para o Ensino Superior nos últimos anos
reduziram a implementação de protocolos novos nas aulas PL, limitaram a aquisição de reagentes, interromperam a
manutenção de equipamentos sujeitos a grande desgaste (por exemplo microscópios, estereoscópios, lupas) ou
importantes para a segurança dos utilizadores (e.g. câmaras de biossegurança, hottes), reduziram a aquisição de
bibliografia, as saídas de estudo/campo, e congelaram a progressão na carreira dos docentes

A pressão para diminuir o custo global do curso, que passará inevitavelmente pela redução da componente
eminentemente prática, marca que distinguia a UTAD pela positiva, fundamental para a aquisição de competências (“saber
fazer”). Com o surgimento do ensino à distância a pressão para práticas laboratoriais “secas” ou “de demonstração” por
parte da instituição poderá aumentar

A redução do número de bolsas e de projetos de investigação aprovados e financiados condiciona as hipóteses de
continuidade da sua formação académica e/ou empregabilidade dos novos licenciados, uma vez que o investimento
privado na área de I&D é ainda muito baixo, considerando as metas preconizadas pelo “Contrato de Legislatura” em vigor.

8.1.4. Threats 
UTAD is located in the North Interior, a region that presents great demographic and socioeconomic asymmetries,
considerable school dropout, the appearance or worsening of poverty rates, desertification and social devitalization,
weaknesses that the COVID-19 pandemic has aggravated in the medium-long term

Legislation still deficient in the professional requirements for hiring technicians/professionals in the field of Biology for
certain areas and public or private services

The national trend towards a decrease in the global number of candidates for Higher Education, aggravated by the effects
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of the decrease in birth rates and the greater attractiveness of institutions located on the littoral

Existence of strong HEIs, less than 100 km from Vila Real (Porto, Braga, Guimarães), with an offer of similar courses;
The economic difficulties of some students, which translate into the inability to pay tuition fees and/or provide for
themselves, strongly limit their participation in actions (congresses, seminars, etc.) or, in more serious cases, resulting in
their dropping out of school

Chronic underfunding policies, which have characterized higher education budgets in recent years, have reduced the
implementation of new protocols in PL classes, limited the acquisition of reagents, interrupted the support of equipment
subject to severe wear (for example microscopes, stereoscopes, magnifiers) or important for the safety of users (eg
biosafety chambers, fume hoods), reduced the acquisition of bibliography, study/field trips, and froze teachers' career
progression

The pressure to reduce the overall cost of the course, which will inevitably go through the reduction of the eminently
practical component, a mark that distinguished UTAD by the positive, fundamental for the acquisition of skills (“knowing
how to do”);
With the emergence of online learning methodology, the pressure for “dry” or “demonstrative” laboratory practices by the
institution may increase

The reduction in the number of grants and research projects approved and financed affects the chances of continuing the
academic training and/or employability of new graduates, since private investment in the area of   R&D is still very low,
considering the recommended goals the “Legislature Contract”. 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Sensibilizar os alunos para a importância do estudo autónomo, promovendo metodologias de ensino e avaliação que
privilegiem o mesmo.

 
2. Sensibilização dos colegas docentes para a importância de um aumento da oferta de Unidades Curriculares lecionadas
em Inglês. Propor a lecionação de aulas em inglês para os estudantes internacionais, incluindo também os inseridos no
Programa Erasmus. Reconhecimento desta atividade em processos de avaliação docente.

 
3. Contratação de docentes na área científica Biologia/Bioquímica.

 
4. Transferir parte significativa do trabalho burocrático para estruturas técnicas intermédias.

 Identificar um maior número de tarefas burocráticas/técnicas que possam ser realizadas por funcionários não docentes de
apoio ao Conselho Pedagógico.

 
5. Aumentar a disponibilização de ações de formação direcionadas para os técnicos de laboratório com vista a melhorar
as suas competências.

 
6. Restringir o número máximo de alunos nas turmas PL a 16 e nas turmas TP a 20. Aumentar o número e dimensão das
salas de aulas assim como o número de laboratórios disponíveis.

 
7. Reforçar as verbas para as unidades curriculares com maior componente laboratorial e tecnológica.

 Embora a proposta de aquisição de equipamentos, pela UTAD, não se afigure como possível nos próximos tempos devido
às conhecidas restrições financeiras nacionais, é expectável que o financiamento via Centros de Investigação permita a
aquisição e renovação de algum equipamento laboratorial. A DC irá sensibilizar os investigadores e respetivos centros de
Investigação que procurem nas suas candidaturas ter em consideração as necessidades de melhoria de equipamentos
existentes.

 
8. Otimização/atualização dos inquéritos aos alunos é um processo que já está em curso. Criação duma plataforma
informática com elevada capacidade de acesso onde devem ser armazenados os dados para consulta. Ajuste das datas de
preenchimento dos inquéritos, para evitar que os mesmos sejam preenchidos de forma não consciente.

 

8.2.1. Improvement measure 
1. Raise awareness on the importance of self-study, promoting teaching and evaluation methodologies that promote the
same.

 
2. Raising the awareness of fellow teachers about the importance of increasing the supply of Curricular Units taught in
English. To provide classes in English for international students, including those included in the Erasmus Programme.
Recognition of this activity in teacher evaluation processes.
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3. Hiring professors in the scientific area Biology/Biochemistry.

4. Transfer a significant part of bureaucratic work to intermediate technical structures. Identify a greater number of
bureaucratic/technical tasks which may be performed by non-teaching staff supporting the Pedagogical Council.

5. Aumentar a disponibilização de ações de formação direcionadas para os técnicos de laboratório com vista a melhorar
as suas competências.

6. Restringir o número máximo de alunos nas turmas PL a 16 e nas turmas TP a 20. Aumentar o número e dimensão das
salas de aulas assim como o número de laboratórios disponíveis.

7. Reinforce funds for curricular units with a greater laboratory and technological component.
Although the proposed acquisition of equipment by UTAD will not be possible in the near future due to known national
financial constraints, it is expected that funding via Research Centres will allow the acquisition and renovation of some
laboratory equipment. The CD will raise the awareness of researchers and respective research centres that seek to take
into account the needs for improvement of existing equipment in their applications.

8. Optimizing/updating student inquiries is a process that is already underway. Creation of an online platform with high
access capacity where data for consultation must be stored. Adjustment of the dates for filling out the surveys, to prevent
unconsciously filling.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Alta

2. Alta

3. Média

4. Alta

5. Média

6. Elevada

7. Média

8. Alta

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. High

2. High

3. Medium

4. High

5. Medium

6. High

7. Medium

8. High

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Aumento das notas médias dos alunos

2. Número de UCs lecionadas em Inglês

3. Número de docentes com carga letiva igual ou inferior a 9H 

4. Tempo dispendido em tarefas burocráticas

5. Número de ações de formação promovidas

6. Número média de alunos por aula PL e TP
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7. Número de equipamentos adquiridos e protocolos novos implementados em aulas PL

8. Datas de preenchimento dos inquéritos. Ponderação das qualificações obtidas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Increase in average student grades

2. Number of UCs taught in English

3. Number of teachers with a teaching load of 9H or less

4. Time spent on bureaucratic tasks

5. Number of training actions promoted

6. Average number of students per class PL and TP

7. Number of equipment purchased and new protocols implemented in PL classes

8. Dates for completing surveys. Weighting of qualifications obtained.

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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>
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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>

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>


