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ACEF/2021/0407262 — 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/1415/0407262

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-07-22

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._Sintese das medidas de melhoria BG.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/c4e21ad8-983d-c8b2-fa37-5ffdb9b9722f/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454
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4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Não

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

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

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

Não

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

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

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Dado que as UC Estágio Biologia e Estágio Geologia não existiam no anterior Plano de estudos, a Direção de Curso tem
feito um esforço para estabelecer protocolos com Instituições e Empresas, de forma a poder oferecer aos estudantes
desta licenciatura também a possibilidade de estágio em contexto empresarial.
Neste âmbito, foram já celebrados protocolos entre a UTAD e as seguintes empresas e instituições: Arouca Geoparque
Mundial da UNESCO; Terras de Cavaleiros Geoparque Mundial da UNESCO; Transgranitos - Mármores e Granitos do Alto
Tâmega, Lda.; Empresa Termal Caldas de Carlão Lda.; Aldeia & Irmão, SA; Silversand, Lda.; Águasmil – Sociedade
Exploradora de Águas Subterrâneas, Lda., Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., Simbiente, Engenharia e Gestão Ambiental
Lda., SiliCast – Impacto da rega no castanheiro Municípios de Aguiar da Beira, Penafiel e de Trancoso, GNR – Comando
Territorial de Vila Real

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
UC the Internship Biology and the internship Geology did not exist in the previous Studies Plan, the Course Direction has
tried to establish protocols with Institutions and Companies, to offer students of this degree the possibility of an internship
in a business context.
In this context, have already been signed several protocols between UTAD and the following companies and institutions:
Arouca Geoparque Mundial da UNESCO; Terras de Cavaleiros Geoparque Mundial da UNESCO; Transgranitos - Mármores
e Granitos do Alto Tâmega, Lda.; Empresa Termal Caldas de Carlão Lda.; Aldeia & Irmão, SA; Silversand, Lda.; Águasmil –
Sociedade Exploradora de Águas Subterrâneas, Lda., Resíduos do Nordeste, EIM, S.A., Simbiente, Engenharia e Gestão
Ambiental Lda., SiliCast – Impacto da rega no castanheiro, Municipalities of Aguiar da Beira, Penafiel e Trancoso, GNR –
Comando Territorial de Vila Real.

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 e Geologia

1.3. Study programme.
Biology and Geology

1.4. Grau.
Licenciado

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências da Terra, Biologia e Bioquímica

1.6. Main scientific area of the study programme.
Earth Science, Biology and Biochemistry

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

443

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

421

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

422

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):
Três anos / Seis semestres

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

Three years / Six semesters

1.10. Número máximo de admissões.
22

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

Pré-requisitos: não requeridos
Condições mínimas de acesso:
Provas de ingresso: 95 (escala de 0-200)
Nota de candidatura: 95 (escala de 0-200)
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Cálculo da Média de Acesso:
Média do Secundário: 65%
Provas de Ingresso: 35%

1.11. Specific entry requirements.
(02) Biology and Geology, (07) Physics and Chemistry, (16) Mathematics
Prerequisites: not required
Minimum grade:
Evidence of admission: 95 (scale 0-200)
Application Note: 95 (range 0-200).
The formula for Calculation of Access Mark:
Secondary Average mark: 65%
Entry Examinations: 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:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Quinta de Prados
Vila Real

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.

Não aplicável.

1.15. Observations.
Not applicable.

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 aplicável Not applicable

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
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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

Matemática M 3 0
Química Q 6 0
Física F 3 0
Estatística E 3 0
Ciências da Terra CT 75 0
Ciências da Vida CV 12 0
Biologia e Bioquímica BB 69 0
Ciências do Ambiente CA 9 0
(8 Items)  180 0  

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.

A definição das metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas no 1º ciclo em Biologia e Geologia é realizada pelo
docente responsável da UC. Todo o corpo docente do curso é doutorado, tendo assim as suas competências científicas
comprovadas. Com o objetivo de desenvolvimento da autonomia do estudante, assegurando a consolidação e incremento
dos ensinamentos propostos, os métodos pedagógicos incluem atividades de caráter magistral, experimental e tutorial,
como a realização de trabalhos práticos, e apresentações orais. Nas aulas de tipologia T e TP é privilegiada a exposição
oral, e sempre que oportuno, a discussão alargada com os alunos, mediada pelo docente. Nas aulas de tipologia PL, é
particularmente estimulada a execução prática de técnicas laboratoriais, a interpretação de resultados e a sua
apresentação. Nas aulas de orientação tutorial, o apoio ao estudo é realizado de forma mais personalizada, sendo as
dificuldades ultrapassadas com maior facilidade.

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 definition of teaching and learning methodologies used in the 1st cycle in Biology and Geology is carried out by the
professor responsible for the UC. The entire faculty of the course has a doctorate, thus having their scientific skills proven.
To develop the student's autonomy, ensuring the consolidation and increase of the proposed teachings, the pedagogical
methods include teaching methods include masterful, experimental and tutorial activities that include practical laboratory
work and oral presentations. In classes of PL type is stimulated the practical implementation of laboratory techniques,
according to competences acquired by the students, as well as interpretation of results, their presentation and their
relation to matters that are being studied. In tutorial moments, study support is provided in a more personalized way by the
professor, being the difficulties overcome more easily.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A conformidade entre a carga média de trabalho dos estudantes e o número de ECTS atribuídos a cada UC, é verificada
através de Questionários Pedagógicos (QP), implementados pelo gabinete GESQUA semestralmente aos estudantes, e
também pelo Relatório da UC (RUC), preenchidos pelos Docentes Responsáveis (DR) das UC. Este aspeto é analisado pela
Direção de Curso (DC) na elaboração do Relatório de auto-avaliação do Curso (RAC), que é depois objeto de análise e
discussão pela Comissão de Análise do Curso (CAC). Nos resultados dos inquéritos às UC respondidos pelos estudantes
e nos RUC preenchidos pelos docentes, pode ser aferido que quer os estudantes, quer os docentes consideram que o
trabalho exigido para cada UC é adequado.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The compliance between the average student workload and the ECTS number´s assigned to each UC is verified through
Pedagogical Questionnaires (QP), implemented by the GESQUA office every six months to students, and also by the UC
Report (RUC), completed by Responsible Professor (DR) of UC. This aspect is analyzed by the Course Committee (DC) in
the preparation of the Course Self-Assessment Report (RAC), which is then subject to analysis and discussion by the
Course Analysis Committee (CAC). In the results of the QPs answered by the students and the RUC completed by the
professors, it can be verified that both the students and the professors consider that the work required for each UC is
adequate.
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2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

O Regulamento Pedagógico em vigor na UTAD prevê que os objetivos de cada UC devem ser formulados para que o
estudante possa aferir do seu grau de cumprimento quanto aos conteúdos programáticos e que as UC possam ser
avaliadas recorrendo, essencialmente, a três regimes de avaliação: avaliação contínua, por exame e por projeto. De acordo
com as tipologias de UC e programas, os docentes permitem que os estudantes optem pelo tipo de avaliação. Opção feita
com a assunção da responsabilidade do docente/discente, até 15 dias após o início do ano letivo. Desta forma, fica
garantida a participação dos docentes e estudantes. A DC organiza calendário de avaliações periódicas e exames, que é
estabelecido entre docentes e discentes. 
Os QP dão uma indicação sobre o cumprimento do método de avaliação acordado e expresso na FUC. No caso de
incumprimento os Estudantes devem ainda solicitar a atuação do DC, CP, e podem também recorrer ao Provedor do
Estudante para resolver inconformidades observadas.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Pedagogical Regulation provides in addition to the objectives of each UC, which should be formulated so that
students can test their level of compliance to the syllabus, that the UC can be evaluated using 3 ways: continuous/periodic,
final exam and project. According to UC typologies and programs, teachers allow students to choose the type of
assessment. An option made with the assumption of the responsibility of the teacher/student, up to 15 days after the
beginning of the school year. This way, the participation of teachers and students is guaranteed. The DC organizes a
schedule of periodic assessments and exam is organized, which is established between teachers and students.
The QPs give an indication of compliance with the agreed and expressed the evaluation method in the FUC. In the event of
non-compliance, the students must also request the performance of the DC, PC, and may also resort to the Student
Ombudsman to resolve any non-conformities observed.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Foi já implementado o sistema de auto-avaliação do ciclo de estudos, através da elaboração dum relatório anual 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), diretor de curso e
representantes dos estudantes na comissão de curso.

2.4 Observations.
 The study cycle self-assessment system has already been implemented through the preparation of an annual course report

(RAC) and its improvement plan (PMC), which are then monitored by Course Evaluation Committees (CAC) consisting of
members of the ECVA Pedagogical Council (faculty and students), course director and student representatives on the
course committee.

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.
 Teresa Maria dos Santos Pinto, Professora Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da ECVA na UTAD, em regime

de tempo integral e dedicação exclusiva.
 Paulo Jorge de Campos Favas, Professor Auxiliar do Departamento de Geologia, da ECVA na UTAD, em regime de tempo

integral e dedicação exclusiva.
 Maria do Rosário Alves Ferreira dos Anjos, Professor Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente 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

António Maria Luis
Crespi

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia Vegetal 100 Ficha

submetida
Alcino De Sousa Oliveira Professor Auxiliar ou Doutor Geologia (Hidrogeologia)/Geology 100 Ficha

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/c4e21ad8-983d-c8b2-fa37-5ffdb9b9722f/annexId/ccd376c6-10ae-9a0f-b4d4-6009adcc3de5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/c4e21ad8-983d-c8b2-fa37-5ffdb9b9722f/annexId/7626ffa4-20e8-3dbf-e049-600aa456dd1a
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equivalente (Hydrogeology) submetida
Alice Maria Correia
Vilela

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha

submetida
Ana Luisa De Figueiredo
Pires

Professor Associado ou
equivalente Doutor química do solo 100 Ficha

submetida
Ana Maria Pires
Alencoão

Professor Associado ou
equivalente Doutor Hidrogeologia 100 Ficha

submetida
Eunice Luis Vieira Areal
Bacelar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
Hélder Fernando
Pedrosa e Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística 100 Ficha

submetida
Isaura Alberta Oliveira
De Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

João Alexandre Ferreira
Abel Dos Santos Cabral

Professor Associado
convidado ou
equivalente

Doutor Biologia (Especialidade Ecologia) 100 Ficha
submetida

João Carlos da
Conceição Vieira
Baptista

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

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

submetida
Jorge Ventura Ferreira
Cardoso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha

submetida
José Carlos Esteves
Gomes Laranjo

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
José Luís dos Santos
Cardoso

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciêncas Exatas - Matemática 100 Ficha

submetida
José Manuel Martinho
Lourenço

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geociências 100 Ficha

submetida
Luís Manuel de Oliveira
e Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Maria Adelaide Pinho
Montenegro Andrade

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Maria Do Rosario Alves
Ferreira Anjos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha

submetida
Maria Do Rosario Melo
Da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Maria Elisa Preto
Gomes

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Maria Emilia Pereira
Simões De Abreu

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Quaternário, materias e culturas 100 Ficha

submetida
Maria Manuela Do
Outeiro Correia De
Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Mário Gabriel Santiago
Dos Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha

submetida

Marta Von Hafe
Albuquerque Roboredo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Exactas, Naturais e
Tecnológicas – Ciências Edafo-
ambientais

100 Ficha
submetida

Nuno Miguel De Oliveira
Campos Monteiro Vaz

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Paulo Fernando da
Conceição Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química, especialidade em Química

Orgânica 100 Ficha
submetida

Paulo Jorge De Campos
Favas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Paulo José De Azevedo
Pinto Rema

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Rui José Dos Santos
Teixeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Sandra Mariza Veiga
Monteiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
Teresa Maria dos Santos
Pinto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Ambiental 100 Ficha

submetida
Valdemar Pedrosa
Carnide

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha

submetida
Victor Manuel Carvalho
Pinheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Maria João Magalhães
Gaspar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências Florestais/

Agricultural Sciences- Forest Sciences 100 Ficha
submetida

     3400  
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<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 34

3.4.1.2. Número total de ETI.
 34

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: 34 100

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): 34 100

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

34 100 34

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 34

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

34 100 34

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 34
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4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

17 Funcionários adstritos maioritariamente à Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA) da UTAD distribuídos pelos
Departamentos de Biologia e Ambiente, Geologia, Genética e Química, e da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias,
Departamento de Zootecnia, asseguram todas as atividades de natureza técnica, nomeadamente laboratorial,
administrativa e de apoio.
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. 
17 staff members mainly assigned to UTAD's School of Life and Environmental Sciences (ECVA) distributed by the
Departments of Biology and Environment, Geology, Genetics and Chemistry, and of the School of Agricultural and
Veterinary Sciences (ECAV), Department of Zootechnics, ensure laboratory, administrative and support activities.
All staff are 100% dedicated and have adequate training to support the curricular and extracurricular tasks related to the
course.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente de apoio à lecionação afeto a este ciclo de estudos está distribuído entre três categorias,
nomeadamente, 15 Assistentes Técnicos, 1 Técnicos Superiores e 1 Coordenador Técnico.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Non-academic staff elements that assist the teaching activities are distributed in three categories: 15 Technical Assistants,
1 Senior Technician and 1 Technical Coordinator.

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. 
31

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 54.8
Feminino / Female 45.2

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 15
2º ano curricular 6
3º ano curricular 10
 31

5.2. Procura do ciclo de estudos.
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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 12 10 10
N.º de candidatos / No. of candidates 55 48 57
N.º de colocados / No. of accepted candidates 7 6 10
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 11 7 13
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 95 96 106.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 114.6 119.5 122

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os dados disponíveis para a análise sobre o perfil dos estudantes ingressados reportam-se ao ano letivo 2017-2018 e
2018-2019. No ano 2017-2018, cerca de 67% entraram na licenciatura como 1ª opção tendo outros 11% entrado na 3ª e os
outros 22% em 4ª. Dos estudantes que não entraram na 1ª opção 25% teriam preferido outra licenciatura na UTAD e 25%
outra universidade. Nesta oferta educativa a maioria dos estudantes são do género masculino e apenas dois estudantes
possuem idade superior a 20 anos. A proveniência dos estudantes é maioritariamente do distrito do Porto, seguido do
distrito de Vila Real. No ano letivo de 2019/2020 mantém-se a mesma tendência dos anos anteriores, sendo os distritos do
Porto, Braga e Vila Real os que preenchem o maior número de vagas.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Data were available for an analysis of the profile of students enrolled in the 2017/2018 and 2018/2019 school years. In
2017/2018, about 67% entered the license as 1st option, with another 11% entering the 3rd and the other 22% in the 4th. Of
the students who did not enter the 1st option, 25% preferred another UTAD course and 25% another university. In this
educational offer, most students are male and only two students are over 20 years old. Most students come from Porto,
followed by Vila Real. In the academic year 2019/2020, the same trend as in previous years is maintained, with the districts
of Porto, Braga, and Vila Real filling the most significant number of vacancies.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 12 12 7
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 4 5
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 5 2 2

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 4 4 0

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não aplicável.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD
programmes). 
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Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Nesta Licenciatura e de uma forma geral, as unidades curriculares (UC) apresentam uma elevada taxa de sucesso escolar
em todas as áreas. Quando se considera o número dos estudantes aprovados sobre os avaliados, o valor médio global
situa-se nos 90%. Aproximadamente 8% das UC apresentam uma taxa de aprovados inferior ou igual a 50%, sendo que a
maioria das UC (78%) apresenta uma taxa de aprovação de estudantes superior a 90%. 
Verifica-se ainda que as taxas de aprovação aumentam significativamente do 1º semestre do 1º ano (53%) para o 2º
semestre do mesmo ano (94%), estabilizando nos 98/100% nos anos seguintes.

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

In this Degree and in general, the curricular units (UC) have a high rate of academic success in all areas. When considering
the number of approved students over those evaluated, the global average value is 90%. Approximately 8% of UCs have a
pass rate lower than or equal to 50%, with the majority of UCs (78%) having a student approval rate above 90%.
In addition, the approval rates increase significantly from the 1st year 1st semester (53%) to the 2nd semester of the same
year (94%), stabilizing at 98/100% in the following years

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

De acordo com a informação fornecida pela DGEEC, referente ao período entre 2015-2019, tendo em conta o número total
de desempregados licenciados (3) num universo de 58 diplomados, o curso de Biologia e Geologia apresenta uma taxa de
empregabilidade de 95%.

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

According to the information provided by DGEEC, for the period between 2015-2019, taking into account the total number
of unemployed graduates (3) in a universe of 58 graduates, the Biology and Geology course has a 95% employability rate.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
As áreas da Biologia e da Geologia apresentam uma taxa de empregabilidade globalmente elevada a qual também se
reflete nos diplomados em Biologia e Geologia pela UTAD, que regista valores de 95% de empregabilidade no período de
2015-2019.

 Comparando os valores da taxa de empregabilidade dos períodos 2015-2018 e 2015-2019, observamos um acréscimo de
91% para 95% dos diplomados neste curso. Estes valores estão de acordo com a oferta crescente de emprego na região e
fora dela, visível pelas necessidades de recrutamento espelhadas pelas empresas que divulgam as suas
ofertas/necessidades na UTAD. 

 Por outro lado, o acréscimo de empregabilidade dos diplomados da UTAD estará igualmente beneficiado pelas inúmeras
parcerias com empresas que a Instituição tem estabelecido ao longo do período em análise de forma a aumentar a oferta
de estágios curriculares e/ou profissionais com o intuito de facilitar e acelerar a integração dos estudantes no mercado de
trabalho.

 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The Biology and Geology areas have a globally high employability rate which is also reflected in the graduates in Biology
and Geology from UTAD, which record 95% employability rates in the period 2015-2019.

 Comparing the values of the employability rate of the periods 2015-2018 and 2015-2019, we observed an increase of 91% to
95% of graduates in this course. These values are in line with the growing job offer in the region and beyond, visible by the
recruitment needs of the companies that publicize their offers/needs at UTAD.

 On the other hand, the increase in employability of UTAD graduates will also benefit from the numerous partnerships with
companies that the Institution has established throughout the period under analysis to increase the offer of curricular
and/or professional internships to facilitate and accelerate the integration of students into the labour market.

 

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 IES / N.º de docentes do ciclo de Observações
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(FCT) / Mark
(FCT)

Institution estudos integrados/ No. of
integrated study programme’s
teachers

/
Observations

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

Muito Bom/Very
Good UTAD 13 -

Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE)/Marine and
Environmental Sciences Centre (MARE) Excelente/Excelent UC 1 -

Centro de Geociências (CGEO)/ Geosciences Center Bom/Good UC 7 -
GeoBioSciences, GeoTechnologies and GeoEngineering
(GeoBioTec)

Muito Bom/Very
Good UA 1 -

Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento
(CETRAD)/ Centre for Transdisciplinary Development Studies
(CETRAD)

Bom/Good UTAD 1 -

Centro Química (CQ-VR)/ Chemistry Centre (CQ-VR) Muito Bom/Very
Goods UTAD 3 -

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

Excelete/Excelent UP 1 -

Centro de Matemática da Universidade do Minho (CMAT)/
Centre of Mathematics (CMAT)

Muito Bom/Very
Good UM 1 -

Centro de Estudos Florestais (CEF)/ Forest Research Centre
(CEF) Excelente/Excelent ISA 1 -

Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV)/Animal and
Veterinary Research Center (CECAV)

Muito Bom/Very
Good UTAD 1 -

Instituto de Biosistemas & Ciências Integrativas
(BioISI)/BioSystems & Integrative Sciences Institute (BioISI) Bom/Good UL 1 -

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/c4e21ad8-983d-c8b2-fa37-5ffdb9b9722f
 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/c4e21ad8-983d-c8b2-fa37-5ffdb9b9722f
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s)

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

As atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas quer pelos docentes e investigadores do curso de 1º ciclo em
Biologia e Geologia, quer pelo envolvimento da Reitoria da UTAD com a sociedade, são fundamentais para o cumprimento
da missão da UTAD e dos objetivos a alcançar com este ciclo de estudos. Nesse sentido, diversos projetos e protocolos
têm vindo a ser estabelecidos com organizações públicas, empresas e associações empresariais.

 O envolvimento destas organizações com a UTAD é realizado através de projetos e protocolos, quer da área da Biologia,
quer da área da Geologia. Destaca-se a existência de Unidades Especializadas, como os Laboratórios de Ecologia
Aplicada e de Ecologia Fluvial (este certificado pelo IPAC), o Laboratório de Solos, a Unidade de Microscopia Eletrónica e
o Museu da Geologia, que desenvolvem inúmeros trabalhos de investigação e prestação de serviço para diversas
entidades oficiais nas áreas da biologia, geologia e ambiente.

 A UTAD, e os seus docentes das áreas âncora do curso, tem vindo a desenvolver parcerias também com os laboratórios
colaborativos como o ForestWISE e o VINES&WINE, o que poderá contribuir para a criação de empregos qualificados na
região de influência direta da UTAD e dinamização da economia local. Estas iniciativas estão também diretamente ligadas
ao aumento da criação de spin-offs da UTAD, pelos seus alunos e docentes. Estas ações muito têm contribuído para a
fixação de novas empresas na região, e para um aumento da procura e captação de novos alunos. Esta proximidade física
irá trazer novas oportunidades de colaboração e elaboração de projetos/estágios em parceria.

 Mais ainda, esta licenciatura tem vindo a associar-se a diversas iniciativas de divulgação científica e organização de
eventos científicos. De referir a criação do evento Ciência e Cidadania, já na sua 2ª edição, aberto à sociedade, que teve
como objetivo principal dar a conhecer as ações de I&D que se desenvolvem na UTAD, com grande foco nas parcerias
com empresas. A situação pandémica, que se instalou desde março de 2020, tem impedido/dificultado a organização e
participação em congressos, conferencias e workshops.

 

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

The scientific and technological activities carried out by both teachers and researchers of the Biology and Geology course,
and by the involvement of the UTAD Rectory with society, are fundamental for the fulfilment of UTAD's mission and the
objectives to be achieved with this cycle of studies. In this sense, several collaborations have been established with public
organizations, companies and business associations.

 These organizations involvement with UTAD is carried out through projects and protocols, both in the Biology and Geology

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/c4e21ad8-983d-c8b2-fa37-5ffdb9b9722f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/c4e21ad8-983d-c8b2-fa37-5ffdb9b9722f
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areas. The existence of Specialized Units, such as the Applied Ecology and River Ecology Laboratories (this one certified
by IPAC), the Soil Laboratory, the Electron Microscopy Unit and the Geology Museum, which carry out numerous research
works and provide services to various official and private entities in the biology, geology and environment areas.
UTAD, and its professors from the course's anchor areas, have also been developing partnerships with collaborative
laboratories such as ForestWISE and VINES & WINE, which may contribute to the creation of qualified jobs in the region of
the direct influence of UTAD, and to dynamize the local economy. These initiatives are also directly linked to the increase in
the creation of UTAD spin-offs, by its students and teachers. These actions have greatly contributed to the establishment
of new companies in the region, and to increase in demand and attracting new students. This physical proximity will bring
new opportunities for collaboration and development of projects/internships in partnership.
Furthermore, this course has been associated with several initiatives for scientific dissemination and in scientific events
organization. We highlight the creation of the Science and Citizenship event already in its 2nd edition, open to society,
whose main objective was to disseminate the research and innovations being
developed at UTAD, with a strong focus on partnerships with companies. The pandemic situation, which has been in place
since March 2020, has prevented/hindered the organization and participation in congresses, conferences and workshops.

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. 

Os estudantes do 1º ciclo em Biologia e Geologia, principalmente os do 3º ano e no âmbito das UC de Estágio Biologia e
Estágio Geologia, na sua maior parte, são integrados em projetos que incluem nas equipas de investigação docentes do
curso. De realçar que estas duas UC são novas no atual Plano de Estudos e a integração dos seus estudantes nos mais
diversos projetos tem tido um enorme impacto na realização dos seus trabalhos de investigação.
O financiamento envolvido nos inúmeros projetos de investigação é proveniente de fontes públicas e privadas,
nomeadamente da FCT, o P2020 e NORTE2020, fundos europeus do H2020 e Interreg (POCTEP e SUDOE). Destacando-se
os projetos:
Triple-C € 1.946.500,00; ATLANTIC GEOPARKS € 276.050.00; FLUMEN DURIUS_2_E. € 186 750.00; INTERACT €
4.127.773,50; NNOVINE&WINE € 4.499.887,05; ALICE € 264.437,52; GO ClimCast € 99.534.40; FlowerCAST € 23.843,75;
VITISHIDRI € 134.138,43;TranCastNut € 110 083,53; SDGs Labs € 60 508; NASPA € 290 007,05.

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

The 1st cycle students in Biology and Geology, mainly the 3rd year students and within the scope of the Biology Internship
and Geology Internship, for the most part, are integrated into projects that include the course's research teams. We
highlighting that these two UCs are new to the current Study Plan and the integration of their students in the most diverse
projects has had a huge impact on the realization of their research work.
The funding involved in the countless research projects comes from public and private sources, namely from FCT, P2020
and NORTE2020, European funds from H2020 and Interreg (POCTEP and SUDOE). Highlighting the projects:
Triple-C € 1.946.500,00; ATLANTIC GEOPARKS € 276.050.00; FLUMEN DURIUS_2_E. € 186 750.00; INTERACT €
4.127.773,50; NNOVINE&WINE € 4.499.887,05; ALICE € 264.437,52; GO ClimCast € 99.534.40; FlowerCAST € 23.843,75;
VITISHIDRI € 134.138,43;TranCastNut € 110 083,53; SDGs Labs € 60 508; NASPA € 290 007,05.

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 2.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
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) 14
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 17

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) da UTAD promove a cooperação e mobilidade de estudantes,
docentes e funcionários ao abrigo de programas nacionais e internacionais (Almeida Garrett, Ciências Sem Fronteiras,
Erasmus Mundus, Erasmus +, Eramus Charter for Higher Education, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama e
Vulcanus). Desta forma, a UTAD aposta na internacionalização dos seus ciclos de estudo. 

 A Licenciatura em Biologia e Geologia, faz parte da rede europeia de mobilidade ERASMUS, tendo acordos estabelecidos
com diversas IES através da Europa. Nestes locais, os estudantes podem frequentar e obter aproveitamento em UC
equivalentes lecionadas nas Universidades referidas, bem como frequentar estágio e concluir os seus planos de estudo.
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É preocupação da Direção de Curso promover junto dos seus estudantes a possibilidade de usufruírem deste tipo de
experiência numa instituição estrangeira.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The UTAD International Relations and Mobility Office (GRIM) promotes the cooperation and mobility of students, teachers
and staff under national and international programmes (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 and Geology is part of the European mobility network ERASMUS, having agreements with several
HEIs across Europe. In these places, students can attend and obtain equivalent in UC taught in the referred Universities, as
well as attend internship and complete their study plans.
It is the concern of the Course Committee to promote among its students the possibility of enjoying this type of experience
in a foreign institution.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não se aplica.

6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicable

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

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

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

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

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

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

 7.1.2._2019_2020_RAC_Relatorio_Anual_Curso_Bio_Geo.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures
supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the
results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the
study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the
monitoring of their implementation. 

<no answer>

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

<sem resposta>

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/c4e21ad8-983d-c8b2-fa37-5ffdb9b9722f/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
Associação à Cátedra UNESCO em “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis”
sediada na UTAD.

 As UC de estágio têm permitido que os docentes proponham planos de trabalho adequados à formação que se pretende
para estes estudantes, quer em termos de objetivos bem como da exequibilidade dos projetos.

 Sendo uma licenciatura de “banda larga”, possibilita aos alunos uma ampla escolha de saídas possíveis, tanto
profissionais como científicas, estas últimas voltadas para a frequência de um vasto leque de escolhas ao nível de 2º e 3º
ciclos de estudo.

 As plataformas disponíveis (PANOPTO, MOODLE, Teams) que permitem aos docentes o alojamento de metodologias
alternativas de ensino, como por exemplo aulas virtuais, formações, workshops tutoriais (e-learning). 

 Os docentes são todos doutorados, a maioria há mais de cinco anos, e desenvolvem investigação nas áreas relacionadas. 
 A Direção de Curso promove o acompanhamento próximo dos estudantes permitindo uma solução rápida e mais

adequada dos problemas.
 As assinaturas de acesso à b-on, à Web of Science e à Scopus que permitem o acesso à generalidade das publicações

científicas.
 Rede sem fios em todo o campus universitário e o apoio informático para alunos e docentes.

 O CITAB, CQ-VR e o CGeo possuem laboratórios de investigação com equipamento para apoio às atividades científicas
desenvolvidas pelos alunos.

 O corpo não docente é constituído por técnicos que exercem as suas atividades de apoio a laboratórios há mais de 20
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anos.
Existência de uma Estrutura de Apoio Pedagógico da ECVA, que apoia docentes e alunos em assuntos relacionados com
questões pedagógicas.
O nº de alunos por turma permite um ensino de grande proximidade e qualidade.
Instalações gimnodesportivas inseridas no campus oferecem oportunidades de lazer complementares ao estudo.
Um Campus de grande qualidade em termos ambientais/paisagísticos, um Eco-Campus nacional, laboratório natural para
a pedagogia e desenvolvimento de estratégias conducentes à sustentabilidade eco (ecológica e económica), por exemplo
no domínio da eficiência energética e redução da emissões de carbono.
Os estudantes fazem uma avaliação global muito positiva da estrutura curricular da licenciatura e das competências que
esta lhes permite obter.
O curso está integrado no Programa de Tutoria/Mentoria da UTAD, que promove a integração e o sucesso académico dos
novos estudantes, na transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior e ao longo do seu percurso nesta academia,
contribuindo para a otimização dos processos de Ensino e Aprendizagem.
Existência de um gabinete especializado para a garantia da qualidade (Gesqua), que permite um apoio contínuo.

8.1.1. Strengths 
The association with the UNESCO Chair in “Geoparks, Sustainable Regional Development and Healthy Lifestyles” based at
UTAD.
The internship UC has allowed teachers to propose work plans appropriate to the training that is intended for these
students, both in terms of objectives as well as the projects feasibility.
Being a “broadband” degree, it allows students a wide choice of possible opportunities, both professional and scientific,
the latter geared to the frequency of a wide range of choices at the level of 2nd and 3rd study cycles.
The platforms (PANOPTO, MOODLE, Teams) that allow teachers to host alternative teaching methodologies, such as virtual
classes, training tutorials (e-Learning).
The teachers are all PhDs, mostly for over five years, and research the related areas.
The Course Direction promotes close monitoring of students allowing a quick and more appropriate solution of problems.
The signing of the b-on, Web of Science and Scopus provides access to most scientific publications.
The wireless network throughout the campus and computer support for students and teachers.
The CITAB, CQ-VR and CGeo have research laboratories with equipment to support scientific activities developed by the
students.
The non-teaching staff is made up of officers who carry out their activities in support of laboratories for over 20 years.
Existence of an Educational Support Structure in the ECVA, supporting teachers and students in matters related to
educational issues.
The number of students per class allows teaching with close proximity and quality.
Sports facilities inside the campus offer additional recreational opportunities to study.
A high-quality Campus in environmental/landscape terms that is a national Eco-Campus, natural laboratory for pedagogy
and development of strategies leading to eco-sustainability (ecological and economic), for example in the field of energy
efficiency and reduction of carbon emissions.
Students take a very positive overall assessment of the curriculum of the degree and skills that allow them to get.
The course is part of the UTAD Mentoring / Mentoring Program, which promotes the integration and academic success of
new students, in the transition from Secondary Education to Higher Education and throughout their career at this academy,
contributing to the optimization of the teaching and learning processes.
Existence of a specialized office for quality assurance (Gesqua), which allows continuous support.

8.1.2. Pontos fracos 
Algumas Unidades Curriculares exigem uma base tecnológica que, neste momento, é afetada pela falta de verbas
específicas que permitam suportar os custos inerentes aos trabalhos mais especializados realizados pelos estudantes.
Esta realidade inviabiliza a organização de visitas de estudo e aulas de campo fora do campus. 
Não admissão de novos docentes, baixa prossecução dos existentes na carreira docente universitária e poucos
colaboradores do quadro técnico com formação superior.
A sobrecarga letiva em algumas áreas de docência implica um maior esforço para desenvolver as atividades de
investigação, sendo que alguns docentes estão, para além disso, sobrecarregados com diversas tarefas burocráticas de
gestão e de direção.
Alguma falta de preparação dos estudantes para os desafios e exigências do ensino universitário no que se refere,
genericamente, às horas de trabalho autónomo.

8.1.2. Weaknesses 
Some Curricular Units require a technological base that, at this moment, is affected by the lack of specific funds to support
the costs of the more specialized work performed by students. This reality almost impossible to organize study visits and
field classes outside the campus.
No admission of new professors, a low progression of those existing in the university teaching career and few employees
of the technical staff with higher education.
The overload in some areas of teaching means more work to develop research activities, and some teachers are, moreover,
burdened with various paperwork of management and direction.
A certain lack of preparation of students for the challenges and demands of university education in regarding hours of
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autonomous work.

8.1.3. Oportunidades 
A atual estrutura do curso tornou-o mais atrativo para os estudantes no sentido de dar respostas às novas solicitações do
mercado. No domínio da Biologia e Geologia, a investigação e prestações de serviços refletem uma natureza diversa
conducentes a um ensino com grande vocação prática. A existência e o crescente número de acordos e protocolos com
Universidades estrangeiras, nomeadamente no âmbito do programa ERASMUS, tem permitido uma crescente mobilidade e
o contacto dos alunos e docentes com outras realidades de ensino/investigação;
A inserção da UTAD numa cidade com qualidade de vida, serviços diversificados, segura, com boas acessibilidades e com
uma colaboração intensa entre a universidade e o município, nos programas desportivos, culturais e de preservação da
biodiversidade. O know-how da UTAD na área das novas tecnologias tem contribuído para um melhoramento contínuo das
plataformas (nomeadamente SIDE e plataforma e-learning) o que permite um apoio significativo às atividades letivas e
pedagógicas.
Os docentes integrados nos centros de investigação possuem projetos de I&D diversos, o que amplia a disponibilidade de
recursos laboratoriais e de equipamento, permitindo a participação em congressos internacionais, a atualização na sua
formação e a divulgação dos seus trabalhos científicos.
Os mecanismos de garantia da qualidade permitem a harmonização dos procedimentos internos e a reflexão da qualidade
da oferta formativa, sob o ponto de vista dos estudantes.
O contexto económico atual poderá levar as empresas a procurar apoios junto da UTAD e estabelecer outras parcerias.
Mercado de trabalho nacional e internacional com capacidade para absorver os alunos com formação técnica e científica
na área das Ciências Naturais, realidade que lhes permite encarar novas situações em contextos alargados e
multidisciplinares, como é o caso da formação em Biologia e Geologia.

8.1.3. Opportunities 
The current structure of the course has made it more attractive to students to respond to new market demands.
In the Biology and geology field, the research and provision of services developed at UTAD reflect a multidisciplinary
nature capable of leading to teaching with great practical vocation.
The existence and the growing number of agreements and protocols with foreign universities, namely in the scope of the
ERASMUS program, has allowed increasing mobility and contact of students and teachers with other educational/research
realities.
The insertion of UTAD in a city with the quality of life, diversified services, safe, good accessibility and with an intense
collaboration between the university and the municipality, in sports, cultural and biodiversity preservation programs.
UTAD's know-how in the area of new technologies has contributed to the continuous improvement of it platforms (SIDE, e-
learning), which allows significant support for teaching and educational activities.
Teacher integrated into research centres coordinate and participate in several research projects, a reality that allows them
to participate annually in international conferences, allowing them a permanent update in their training and the
dissemination of scientific work.
The quality assurance mechanisms allow the harmonization of procedures and the reflection of the training offer quality,
from the point of view of students.
The current economic context may lead companies to seek support from the UTAD and establish other partnerships.
National and international labour market with the capacity to absorb students with technical and scientific training in the
area of Natural Sciences, a reality that allows them to face new situations in wide multidisciplinary situations, such as
those related with the formation in Biology and Geology.

8.1.4. Constrangimentos 
Concorrência de mercado, com a existência de fortes polos de ensino Universitário a curta distância de Vila Real (Porto,
Minho, Aveiro).
Indefinição das políticas de financiamento do Ensino Superior e da Investigação.
Empregabilidade dependente do crescimento do tecido empresarial, o qual apresenta na região uma dimensão reduzida.
Redução do financiamento público e subsequente dificuldade em ver aprovadas as candidaturas para aquisição de novos
equipamentos de investigação, nomeadamente dos concursos a projetos da FCT em que a UTAD tem tido escasso êxito.
A situação económica atual apresenta constrangimentos ao nível de quadros de pessoal, com congelamentos de
contratações, de substituição de pessoal docente e não docente, e de progressões na carreira, que poderá ser agravado
nos próximos anos devido à situação pandémica que se vive atualmente.
Políticas de subfinanciamento com a consequente falta de motivação de docentes e não docentes decorrentes das
reformas estruturais associadas à progressão nas respetivas carreiras.

8.1.4. Threats 
The Market competition, with the existence of strong university teaching centres within an easy short distance of Vila Real
(Porto, Minho, Aveiro).
The blurring of the funding policies of Higher Education and Research.
Employability depends on business growth, which is still small in the region and has little focus on environmental issues.
Reduction of public funding and subsequent difficulty in having applications for the acquisition of new research equipment
approved, namely the tenders for FCT projects in which UTAD has had little success.
The current economic situation presents constraints at the staff level, on hiring, replacement of teaching and non-teaching
staff, and career progressions, which could be aggravated in the coming years due to the current pandemic situation.
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Underfunding policies with the consequent lack of motivation of teachers and non-teaching staff resulting from structural
reforms associated with progression in the respective careers.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Reforçar as verbas para estas unidades curriculares com maior componente laboratorial, tecnológica e de campo.

 2. Contratação de novos docentes para colmatar aposentadorias bem como promover a renovação do quadro docente.
Incrementar a formação do quadro técnicos e contratação de quadros superiores.

 3. Realizar a contratação de docentes na área da biologia.
 3. Transferir parte significativa do trabalho burocrático para estruturas técnicas intermédias.

 4. Implementar Cursos preparatórios em áreas críticas identificadas como lacunas de preparação nos conteúdos do
Ensino Secundário.

 

8.2.1. Improvement measure 
1. Reinforce funds for these curricular units with hight laboratory, technological and field component.

 2. Hiring new teachers to fill pensions as well as promoting the renewal of the teaching staff. Increase the training of
technical staff and hiring senior staff.

 3. Carry out the hiring of teachers in the field of biology.
 3. Transfer a significant part of bureaucratic work to intermediate technical structures.

 4. Implement preparatory courses in critical areas identified as preparation gaps in secondary education content.
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Todas as ações de melhoria indicadas apresentam alta/média prioridade, ainda que a maioria destas ações não seja de
fácil implementação, nomeadamente a contratação de docentes e pessoal não docente.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
All the improvement actions indicated have high/medium priority, although most of these actions are not easy to
implement, namely the hiring of teachers and non-teaching staff.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Incremento do número de aulas de cariz prático, laboratorial e tecnológico. 

 2. Aumento do número de visitas de estudo e aulas de campo.
 3. Aumento de pessoal não docente de apoio a aulas com maior formação técnica.

 4. Aumento e renovação do corpo docente.
 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Increase the number of practical, laboratory and technological classes.

 2. Increase the number of study visits and field classes.
 3. Increase non-teaching staff to support classes with high technical training.

 4. Increase and renewal the teaching staff.
 

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 <no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>
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9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

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

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

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

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

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

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

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 <sem resposta>
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9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


