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ACEF/2021/0407317 — 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/1415/0407317

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2016-12-20

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._ponto 2.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Ver ponto 2

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 See point 2

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.
 Ver ponto 2

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 See point 2

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Entrou em pleno funcionamento o edifício de blocos laboratoriais

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 The building of laboratory blocks entered into full operation

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/86000b18-094c-8d30-3352-5ffdba4cd050/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?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
No caso das parcerias nacionais, foi continuada a elaboração dos protocolos formais com instituições científicas ou
profissionalizantes, nomeadamente hospitais, entre eles o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e
o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, ou protocolos pontuais com diversas Instituições, como por exemplo o IPO-
Porto, a UNILABS e o Instituto Ricardo Jorge, no que respeita à colaboração nos estágios de mestrado.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In the case of national partnerships, the elaboration of formal protocols with scientific or professional institutions, namely
hospitals, including the Centro Hospitalar de Trás-os-Montes and Alto Douro (CHTMAD) and the Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa, or protocols, was increased. On the other hand, occasional protocols with several institutions, such as
IPO-Porto, UNILABS and Instituto Ricardo Jorge, regarding its collaboration in the master's internships.

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.
Os estágios deste mestrado passaram a ter um regulamento que estipula que o estudante deve ser acompanhado por um
co-orientador da UTAD que é obrigatoriamente um docente do curso, responsável pela monitorização do trabalho do
estudante realizado na Instituição de acolhimento, como se pode consultar:
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/sites/23/2018/02/reg_estagio_projeto_bio_clinica_lab.pdf

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The internships of this master's course now have a regulation that stipulates that the student must be accompanied by a
co-supervisor from UTAD who is obligatorily a professor of the course, responsible for monitoring the student's work
carried out at the host institution, as can be consulted: 
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/sites/23/2018/02/reg_estagio_projeto_bio_clinica_lab.pdf

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)

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

1.3. Ciclo de estudos.
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Biologia Clínica Laboratorial

1.3. Study programme.
Laboratorial Clinic Biology

1.4. Grau.
Mestre

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências Biológicas e Ciências da Vida

1.6. Main scientific area of the study programme.
Biological Sciences and Life Sciences

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

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:

420

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.
120

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
2 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):

2 years

1.10. Número máximo de admissões.
16

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
18 admissões.
Devido à maior procura nos últimos anos e à repartição por 4 fases de candidatura este número é mais apropriado. Por
outro lado, a recente entrada em funcionamento de um novo edifício (Complexo Laboratorial) permite a existência de
espaços adequados.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
18 admissions.
This number is more appropriate due to increased demand in recent years and its breakdown into 4 application stages, this
number is more appropriate. On the other hand, the recent entry into operation of a new building (Laboratorial Complex)
allows the existence of adequate spaces.

1.11. Condições específicas de ingresso.
a) Possuir uma Licenciatura (1ºciclo) nas áreas das Ciências Biológicas, Ciências da Vida, Ciências Farmacêuticas ou
outras licenciaturas afins consideradas relevantes pelo Conselho Científico da ECVA;
b) Ser titular de grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de
licenciado respeitante aos cursos referidos na alínea a) do presente número;
c) Ser detentor de um curriculum escolar, científico ou profissional que seja expressamente reconhecido pelo Conselho
Científico da ECVA como atestando mérito e capacidade para a realização deste ciclo de estudos.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/86000b18-094c-8d30-3352-5ffdba4cd050/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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1.11. Specific entry requirements.
a) Holders of a Degree (1st cycle) in the areas of Biological Sciences, Life Sciences, Pharmaceutical Sciences or other
related degrees considered relevant by the Scientific Council of ECVA;
b) Holders of a foreign higher academic degree, which is recognized as satisfying the objectives of the degree of licensee
regarding the courses referred to in paragraph a) of this number;
c) Holders of an academic, scientific or professional curriculum that is expressly recognized by ECVA's Scientific Council
as attesting merit and ability to carry out this cycle of studies.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável

1.12.1. If other, specify:
Not applicable

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

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

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

No campo pré-preenchido 1.3 deste ficheiro, referente ao nome do ciclo de estudos em Inglês, sugerimos que seja alterado
para "Clinical Laboratory Biology". 

Desde a entrada em vigor do actual plano de estudos que ocorreu no ano lectivo de 2017/2018, observou-se considerável
aumento de candidatos à frequência deste mestrado.

1.15. Observations.
In the pre-filled point 1.3 of this file, referring to the English name of this study cycle, we suggest the following change:
"Clinical Laboratory Biology". 

Since the current study plan began to operate in the academic year 2017/2018, there has been a considerable increase in
applicants to attend this master's course.

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/86000b18-094c-8d30-3352-5ffdba4cd050/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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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

Biologia e Bioquímica / Biology and
Biochemistry BB 65 0

Ciências Veterinárias / Veterinary
Sciences CV 40 0

Ciências Sociais / Social Sciences CS 1 0
Química / Chemistry Q 6 0
Estatística / Statistics E 2 0
Saúde / Health S 6 0
(6 Items)  120 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.

As metodologias de ensino e aprendizagem reflectem as tipologias das horas de contacto definidas no plano de estudos,
envolvendo métodos pedagógicos de carácter expositivo, experimental e tutorial. Nas aulas teóricas e teórico-praticas
predomina a exposição oral e a discussão crítica. Nas aulas práticas laboratoriais, é estimulada a execução prática de
técnicas e protocolos, manuseamento de equipamentos e interpretação de resultados. A orientação tutorial incrementa a
aprendizagem de forma mais autónoma.Desta forma, promove-se o desenvolvimento da autonomia e a consolidação de
conhecimentos dos estudantes,adaptando as metodologias aos objectivos de aprendizagem. As respostas aos
Questionários Pedagógicos e os Relatórios das UCs, permitem avaliar cada UC. Esta informação é incorporada no
Relatório de Autoavaliação do Curso. Caso seja detectado algum aspecto crítico, é estabelecido um plano de melhoria,
tendo em vista os objetivos definidos para o curso.

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 teaching and learning methodologies are in line with contact hour types defined in the study plan. In lectures and
theoretical-practical classes, oral exposition and critical discussion predominate. In practical laboratory classes,
implementation of techniques and protocols, equipment handling and interpretation of results are encouraged. Tutorial
guidance increases more autonomous learning. These methodologies encourage student participation, promoting the
development of their autonomy and the consolidation of knowledge, thus adapting teaching methodologies to the learning
objectives. The completion of Pedagogical Questionnaires by students, and Reports of UCs by teachers, allows to evaluate
the general function of each UC. Based on this information, the Course Self-Assessment Report (RAC) is carried out, which
is discussed by the Course Analysis Committee. If a critical aspect is detected, an improvement plan is established, in view
of the objectives defined for the course.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
De acordo com o plano de estudos, os estudantes têm uma carga horária semanal de 20 horas de contacto com os
docentes, correspondente a 37% das horas totais de esforço, libertando o restante para trabalho autónomo (conforme o
DL 42/2005 e o Reg. Interno de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares). A conformidade entre os ECTS atribuídos a
cada UC e o trabalho dos estudantes é aferida pelos docentes. Por outro lado, a opinião dos estudantes nos Questionários
Pedagógicos e também em reunião com a Direcção de Curso, é importante para aferir a razoabilidade da carga de esforço.
Também os relatórios das UCs, preenchidos pelos docentes, permitem identificar situações de eventual excesso de carga
de trabalho face aos ECTS. Caso se verifiquem, a Direcção de Curso em colaboração com os docentes envolvidos e os
representantes dos estudantes, promovem a implementação de medidas, a inscrever no Plano de Melhoria de Curso, que
promovam a adaptação dos conteúdos programáticos dessa UC.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
According to the study plan, students have a weekly workload of 20 hours of contact with teachers, corresponding to 37%
of total effort hours, liberating remaining workload for autonomous work (according to DL 42/2005 and Reg. Internal
Application of the Curriculum Credit System). The conformity between the number of ECTS assigned to each UC and the
average workload of students is assessed by teachers. On the other hand, the students' opinion, expressed in the
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Pedagogical Questionnaires and also in a meeting with the Course Directorate, is important to assess the reasonableness
of the effort load. Also the reports of the UCs, filled out by the teachers, allow to identify situations of possible excess
workload in relation to the ECTS. If so, the Course Directorate, in collaboration with the teachers involved and student
representatives, promotes the implementation of measures, to be included in the Course Improvement Plan, which
promote the adaptation of the syllabus contents.

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

Na primeira aula do semestre, o regente faz a apresentação da UC, propondo a metodologia de avaliação. De acordo com o
regulamento pedagógico da UTAD, é preenchida a ficha da UC (FUC) no sistema de informação e 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 estudantes e pode sofrer alterações (no prazo de 15 dias após o
início do semestre). A Direção de Curso e o Conselho Pedagógico asseguram e monitorizam este procedimento. 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.
In the first class of the semester, the responsible teacher makes the presentation of the UC, proposing the evaluation
methodology. According to UTAD's pedagogical regulation, the UC form (FUC) is filled in the information and teaching
support system (SIDE) indicating, among others, the teaching methodology, the coherence between the objectives and the
teaching methodology and evaluation methods. The FUC is available for consultation by students and may change (within
15 days after the beginning of the semester). The Course Director and the Pedagogical Council ensure and monitor this
procedure. The UC assessment system implemented by the Quality Management Office is also an assessment tool and
indirectly guarantees the consistency of the assessment system with the UC assessment objectives and methods.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Na sequência da implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-UTAD) passou a ser realizada a

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.
 Following the implementation of the Internal Quality Assurance System (SIGQ-UTAD), the study cycle began to be self-

assessed, through the preparation of annual course reports (RAC) and the respective improvement plan (PMC), which are
subsequently monitored by Course Evaluation Commissions (CAC) made up of members of ECVA's Pedagogical Council
(teachers and students), course management 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.
 José Albino Gomes Alves Dias, Professor Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da ECVA, em regime de tempo

integral; Diretor

Amélia Maria Lopes Dias da Silva, Professora Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da ECVA, em regime de
tempo integral; Vice-Diretora

 
Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga, Professora Associada com agregação do Departamento de Ciências Veterinárias
da ECAV, em regime de tempo integral; Vogal

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau / Especialista / Área científica / Regime de tempo / Informação/
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Degree Specialist Scientific Area Employment link Information
Amélia Maria Lopes Dias da
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioquímica / Biochemistry 100 Ficha

submetida
Felisbina Luísa Pereira
Guedes Queiroga

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Ana Cláudia Brandão Gomes
Paulo Escudeiro

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Genética Molecular,
Comparativa e Tecnologica 60 Ficha

submetida

Ana Cristina Ramos Sampaio Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas -

Microbiologia 100 Ficha
submetida

Ana Cristina Silvestre
Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências veterinárias 100 Ficha

submetida
Ana Margarida de Oliveira
Martins Guerreiro Calado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
António Francisco Henrique
Inês

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha

submetida
Dario Joaquim Simões
Loureiro dos Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia Celular e

Molecular 100 Ficha
submetida

Elisete Maria Rodrigues
Correia Mourão

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Probabilidades e

Estatística 100 Ficha
submetida

Fernanda Aurora Gomes De
Seixas Travassos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências

Veterinárias 100 Ficha
submetida

Isabel O`Neill de
Mascarenhas Gaivão

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

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

submetida
José Albino Gomes Alves
Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica -

Bioquímica 100 Ficha
submetida

José Eduardo Lima Brito Professor Associado ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
José Manuel de Melo
Henriques Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Luis Miguel Joaquim
Marques Antunes

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Luis Miguel Martins Lucas
Cardoso

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria Cristina Guiomar
Antunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química Analítica 100 Ficha

submetida
Maria das Neves Mitelo
Morão de Paiva Cardoso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria de Lurdes Ribeiro
Pinto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria do Rosário Alves dos
Anjos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha

submetida
Maria dos Anjos Clemente
Pires

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Maria Filomena Lopes Adega Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas-

Genética 100 Ficha
submetida

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

submetida
Maria Manuela do Outeiro
Correia de Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Paula Alexandra Martins de
Oliveira

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Pedro Manuel de Melo
Bandeira Tavares

Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida
Raquel Maria Garcia dos
Santos Chaves

Professor Associado ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Rui Manuel Furtado Bezerra Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica /

Bioquímica 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
     3060  

<sem resposta>
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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.
 31

3.4.1.2. Número total de ETI.
 30.6

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: 30 98.039215686275

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): 30.6 100

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

26 84.967320261438 30.6

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 30.6

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

30 98.039215686275 30.6

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 30.6
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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. 

Considerando as instalações físicas que incluem laboratórios, salas de aula, e também a estrutura de apoio pedagógico da
ECVA para as questões administrativas, estão disponíveis para auxiliar o bom funcionamento deste curso, 12 elementos
do corpo não docente, na sua totalidade em regime de dedicação de 100% nesta Instituição.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
According to the physical facilities that include laboratories, classrooms, and also other facilities of ECVA for
administrative issues, 12 non-academic staff elements are available to assist this course. All non-academic staff elements
have 100% dedication at this institution.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A qualificação académica dos 12 elementos do corpo não docente distribui-se da seguinte forma:
3 possuem mestrado;
2 possuem licenciatura;
7 possuem o 12.º ano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The academic qualification of the non-academic staff elements is distributed as follows:
3 holds a master degree;
2 holds a bachelor degree;
7 holds the 12th year (mid-level education).

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. 
37

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 8.1
Feminino / Female 91.9

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular do 2º ciclo 23
2º ano curricular do 2º ciclo 14
 37

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 25 23 24
N.º de candidatos / No. of candidates 38 36 45
N.º de colocados / No. of accepted candidates 25 23 24
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 19 14 24
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
É habitual serem admitidos neste mestrado estudantes estrangeiros (nos últimos anos 7%), nomeadamente provenientes
de Instituições de ensino superior brasileiras. Pontualmente também ocorrem candidaturas de estudantes de outros
países como a China.

 Nos últimos anos, este mestrado tem atraído licenciados noutras instituições de ensino superior, constituindo cerca de
25% dos estudantes.

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
It is usual to admit foreign students in this master's degree (about 7%), namely from Brazilian higher education institutions.
Occasionally there are also applications from students from other countries like China.

 In recent years, this master's degree has attracted graduates from other higher education institutions, constituting around
25% of students.

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 8 8 1
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 4 7 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 2 1 0

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

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

N.A.

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). 

N.A.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
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De acordo com os dados dos Serviços Académicos, no ano lectivo de 2019/2020, exceptuando as Dissertações/Estagios
de Mestrado, ocorreram 155 avaliações (interacções estudante X UC) que resultaram em 154 aprovações, pelo que nos
apraz registar a inexistência de UCs problemáticas. Deste modo, como as aprovações rondam os 100%, não existem
diferenças no sucesso escolar entre as áreas científicas deste ciclo de estudos. Tal facto será devido a diversas causas,
porém não estará dissociado do reduzido número de estudantes seleccionados para a frequência deste curso.

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

According to data from the Academic Services, in the academic year 2019/2020, with the exception of Master's
Dissertations / Internships, there were 155 assessments (student x UC interactions) that resulted in 154 approvals, so we
are happy to note the absence of problematic UCs . Thus, as the approvals are around 100%, there are no differences in
academic success between the scientific areas of this study cycle. This will be due to several causes, but it will not be
dissociated from the small number of students selected to attend this course.

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). 

Segundo as estatísticas da DGEEC (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2021/01/2020_DGEEC_Jun.pdf), dos 36 diplomados no período 2015 a 2019 apenas 1 estava
registado no IEFP como desempregado em Junho de 2020, correspondendo a uma taxa de desemprego de 3%.

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 DGEEC statistics (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/2020_DGEEC_Jun.pdf),
there were 36 graduates in the period 2015 to 2019 and only 1 was registered at IEFP as unemployed in June 2020,
corresponding to 3% unemployment rate.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Tendo em consideração os valores médios da taxa de empregabilidade observada entre os detentores deste grau nesta
área de formação, constata-se que o Mestrado em Biologia Clínica Laboratorial apresenta uma das maiores taxas de
empregabilidade (97%).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Taking into account the mean employability rate observed among holders of this degree in this study area , we can
conclude that the Master in Clinical Laboratory Biology has one of the highest employability rates (97%).

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) / Centre for the Research and Technology of
Agro-Environmental and Biological Sciences

Muito Bom /
Very Good UTAD 15 -

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

Muito Bom /
Very Good UTAD 8 -

Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas (BioISI) /
BioSystems & Integrative Sciences Institute Bom / Good FC-UL 4 UTAD Branch

Centro de Química-Vila Real (CQ-VR) / Chemical Center-Vila Rea Muito Bom /
Very Good UTAD 3 -

Centro de Matemática Computacional e Estocástica (CEMAT) /
Center for Computational and Stochastic Mathematics

Muito Bom /
Very Good IST-UL 1 -

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.
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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/86000b18-094c-8d30-3352-5ffdba4cd050
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/86000b18-094c-8d30-3352-5ffdba4cd050
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 UTAD tem diversas valências de prestação de serviços à comunidade, nomeadamente o Hospital Veterinário da UTAD,
os Laboratórios de Patologia Clínica e o de Histologia e Anatomia Patológica.
Outros serviços com actividade relevante à comunidade são os seguintes:
- a Unidade de Microscopia Electrónica da UTAD (UME-UTAD), que é também uma unidade prestadora de serviços a outras
IES e Empresas; 
- mais recentemente foi instalado o Centro de Testagem da COVID-19, o qual colabora no combate á pandemia através da
realização de análises para o diagnóstico da infecção pelo vírus SARS-CoV-2.
Como a importância da cooperação com o tecido social e económico do país é considerada estratégica para a UTAD, a
Prestação de Serviços Especializados à Comunidade foi recentemente regulamentada (DR, 2ª série — Nº 15 de 22 de
Janeiro de 2019, Regulamento nº 93/2019).

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. 

UTAD has several types of services provided to the community, namely the Veterinary Hospital of UTAD, the Laboratories
of Clinical Pathology and the Histology and Pathological Anatomy.
Other services with relevant activity to the community are the following:
- UTAD's Electron Microscopy Unit (UME-UTAD), which is also a unit providing services to other HEIs and Companies;
- most recently the COVID-19 Testing Center was installed, which collaborates in combating the pandemic by carrying out
analyzes for the diagnosis of the SARS-CoV-2 virus infection.
Since cooperation with the social and economic tissue of the country is considered important and strategic for UTAD, the
Specialized Services Provision to the Community was recently regulated (DR, 2nd series - No. 15 of 22 January 2019,
Regulation No. 93/2019 ).

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 vários docentes do curso participam em vários projetos de I&D, com parcerias nacionais e internacionais, que
garantem a oferta de temas de dissertação e a valorização científica dos docentes. Por exemplo:
- LungCard- Blood test for clinical therapy guidance of non-small cell lung cancer patients, 734790, H2020MSCA-RISE-
2016, 1M€.
- FungiTech -Tecnologia e inovação na cadeia de produção do shiitake e de outros cogumelos com valor nutracêutico e
medicinal (2018-2021). QREN - Norte2020. 420k€.
- SafeNpest Synthesis and Environmental Safety of Nanopesticides. Ref. PTDC/ASPAGR/ 29343/2017. 239k€. 
- ZEBREFINE: Optimization of anesthesia in zebrafish: economic, clinical and animal welfare implications. PTDC/CVT
/29542/2017,239k€;
- VALORIZEBYPRODUCTS: Preclinical efficacy of sulforaphane or Brassica whole extract: a strategy to fight obesity and
valorize Brassica byproduct. FCT: POCI-01-0145-FEDER-029152
- Projeto de I&D INTERACT. NORTE-01-0145-FEDER-000017. 4,1M€

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. 

Several course professors participate in various research projects, with national and international partnerships, which
guarantee offer of dissertation themes and scientific valorisation of professors. For example:
- LungCard- Blood test for clinical therapy guidance of non-small cell lung cancer patients, 734790, H2020MSCA-RISE-
2016, 1M €.
- FungiTech -Technology and innovation in the production chain of shiitake and other mushrooms with nutraceutical and
medicinal value (2018-2021). QREN - Norte2020. € 420k.
- SafeNpest Synthesis and Environmental Safety of Nanopesticides. Ref. PTDC/ASPAGR/29343/2017. € 239k.
- ZEBREFINE: Optimization of anesthesia in zebrafish: economic, clinical and animal welfare implications.
PTDC/CVT/29542/2017. 239k €;
- VALORIZEBYPRODUCTS: Preclinical efficacy of sulforaphane or Brassica whole extract: a strategy to fight obesity and
valorize Brassica byproduct. FCT: POCI-01-0145-FEDER-029152
- INTERACT R&D project. NORTE-01-0145-FEDER-000017. € 4.1M

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/86000b18-094c-8d30-3352-5ffdba4cd050
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/86000b18-094c-8d30-3352-5ffdba4cd050
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6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 7.1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 29

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O GRIM-UTAD promove a cooperação ao abrigo de diversos programas internacionais (e.g.: Erasmus Mundus, Erasmus +,
Erasmus Charter for Higher Education, Fulbright, Marie Curie), apostando na internacionalização dos ciclos de estudos.
Paralelamente, alguns docentes/investigadores participam em diversas redes ou working groups:
- European Confederation of Medical Mycology (ECMM) Working Group: https://www.ecmm.info/working-groups/working-
group-on-fungal-contamination-in-the-sand-and-water-around-the-mediterranean-sea-and-other-water-bodies-of-ecmm-
countries/;
- International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM) Working Group: https://www.isham.org/working-
groups/genotyping-cryptococcous-neoformans-and-c-gattii;
- Basic Sciences Expert of European System of Evaluation of Veterinary Training of European Association of
Establishments for Veterinary Education (EAEVE).
- Iberphenol - Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales"

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
GRIM-UTAD promotes cooperation under several programs including international ones (eg: Erasmus Mundus, Erasmus +,
Erasmus Charter for Higher Education, Fulbright, Marie Curie), focusing on the internationalization of its study cycles. At
the same time, some teachers / researchers participate in several networks or working groups:
- European Confederation of Medical Mycology (ECMM) Working Group: https://www.ecmm.info/working-groups/working-
group-on-fungal-contamination-in-the-sand-and-water-around-the- mediterranean-sea-and-other-water-bodies-of-ecmm-
countries /;
- International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM) Working Group: https://www.isham.org/working-
groups/genotyping-cryptococcous-neoformans-and-c-gattii;
- Basic Sciences Expert of European System of Evaluation of Veterinary Training of European Association of
Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 
- Iberphenol - Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales"

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 No ano 2019/2020, os estudantes a realizar dissertações ou estágios de mestrado, atrasaram ou em alguns casos

suspenderam os trabalhos, devido à situação pandémica despoletada a partir de Março de 2020. 
 Uma portaria entretanto publicada confere a estes estudantes a possibilidade de estenderem o prazo de entrega até final

do presente ano lectivo. 
 Por outro lado, a mobilidade dos docentes foi fortemente reduzida a partir de Março de 2020 devido à situação pandémica.

 

6.4. Eventual additional information on results.
 In 2019/2020, students doing dissertations or master's internships, were delayed or in some cases suspended their work

from March 2020, due to the pandemic situation.
 A published regulation, gives these students the possibility to extend the deadline until the end of this academic year. 

 On the other hand, the mobility of teachers has been strongly reduced since March 2020 due to the pandemic situation.

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.
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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_Curso_MBCL 2019 2020.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

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>

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/86000b18-094c-8d30-3352-5ffdba4cd050/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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 
• Recursos singulares no campus para o ensino, investigação e lazer (laboratórios, biblioteca, biotério, Hospital
Veterinário, Jardim Botânico e infraestruturas desportivas);

 • Todos os docentes do curso são doutorados, a maioria deles há mais de 10 anos, estando a tempo integral na instituição
e a desenvolver investigação em áreas afins às UCs lecionadas;

 • Sinergias no ensino, formação e investigação entre escolas e departamentos distintos;
 • Curso com procura constante e sustentada nos últimos três anos. O curso atrai estudantes licenciados por outras

instituições nacionais (média dos últimos 3 anos 25%) e internacionais (média dos últimos 3 anos 7%);
 • A maioria dos docentes é membro integrado em Centros I&D classificados com “Muito Bom” (UTAD-CITAB, UTAD-

CECAV, CQ-VR, IST-CEMAT), garante de atualização científica de docentes e estudantes e facilitadores de colaborações
com outras instituições;

 • Ambiente favorável à aprendizagem devido ao contacto próximo entre docente/não-docente e estudante; 
 • Bons indicadores de eficácia/eficiência formativa – taxas de aprovação às UCs elevadas, com a maioria dos estudantes a

terminar o curso em 2 anos;
 • Mecanismos de revisão e atualização de conteúdos/syllabus, métodos e objetivos das UCs. 

 • Forte componente teórico-prática e laboratorial na maioria das UCs.
 • A organização do ciclo de estudos permite adquirir competências sólidas nas diversas áreas da Biologia Clínica

Laboratorial permitindo a resolução de problemas práticos nesta área com abordagem sustentada em conhecimento
científico de índole teórica e prática. A combinação de recursos em vários domínios científicos que convergem para a
Biologia Clínica Laboratorial constituiu um fator significativo a salientar que é pouco comum no país;

 • A UTAD é uma instituição de referência na componente da investigação e desenvolvimento tecnológico em diversos
sectores de intervenção das várias áreas da Biologia, Medicina Veterinária, Toxicologia, Experimentação Animal, entre
outras, capacitando estes alunos de possibilidade de atuação profissionalmente num mercado de largo espectro.

 • Interligação entre as competências adquiridas no 1º ciclo e o trabalho laboratorial de investigação nas áreas da Biologia
e de diagnóstico clínico, suportado por recursos humanos e técnicos de laboratórios de diversos departamentos da UTAD
e do Hospital Veterinário.

 • O facto de alguns docentes/investigadores do curso coordenarem Laboratórios que prestam serviços à comunidade,
onde os estudantes podem ganhar competências permitindo-lhes uma melhor integração no mundo laboral.

 • O consórcio UNorte tem feito um esforço na formação pedagógica de docentes, em particular nos desafios do ensino e
avaliação à distância.

 

8.1.1. Strengths 
• Unique resources on campus for teaching, research and leisure (laboratories, library, bioterium, Veterinary Hospital,
Botanical Garden and sports infrastructures);

 • All professors of the course have a PhDs, most of them for more than 10 years, being full time at the institution and
developing research in areas related to the taught UCs;

 • Synergies in education, training and research between different schools and departments;
 • Course with constant and sustained demand in the last three years. The course attracts students graduated from other

national (average of the last 3 years 25%) and international (average of the last 3 years 7%) institutions;
 • Most teachers are integrated members in R&D Centers rated “Very Good” (UTAD-CITAB, UTAD-CECAV, CQ-VR, IST-

CEMAT), guaranteeing scientific updating of teachers and students and facilitators of collaborations with other institutions;
 • Favorable learning environment due to close contact between teacher/non-teacher and student;

 • Good training effectiveness/efficiency indicators - high UC approval rates, with most students completing the course in 2
years;

 • Mechanisms for reviewing and updating content/syllabus, methods and objectives of UCs.
 • High theoretical-practical and laboratory component in most UCs.

 • The organization of the study cycle allows to acquire solid skills in the different areas of Clinical Laboratory Biology,
allowing the resolution of practical problems in this area with a sustained approach in scientific knowledge of theoretical
and practical nature. The combination of resources in several scientific domains that converge to Clinical Laboratory
Biology constitutes a significant factor to note that it is uncommon in the country;

 • UTAD is a reference institution in the component of research and technological development in different sectors of
intervention in the various areas of Biology, Veterinary Medicine, Toxicology, Animal Experimentation, among others,
enabling these students to work professionally in a broad spectrum market.

 • Interconnection between the skills acquired in the 1st cycle and the laboratory research work in the areas of Biology and
clinical diagnosis, supported by human and technical resources from different department’ laboratories of UTAD and
Veterinary Hospital.
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• The fact that some course teachers/researchers coordinate Laboratories that provide services to the community, where
students can gain skills allowing them to better integrate into the world of work.
• The UNorte consortium has made an effort in the pedagogical training of teachers, particularly in the challenges of
distance learning and assessment.

8.1.2. Pontos fracos 
• Áreas laboratoriais com espaço insuficiente para o número de alunos nas aulas práticas.
• Dificuldades em implementar uma estrutura modular das várias UCs por questões de elevada carga horária dos docentes
noutros cursos e por limitações dos espaços laboratoriais; situação que no contexto atual da pandemia se agravou;
• A não renovação/reparação dos equipamentos de suporte às aulas práticas laboratoriais implica que os trabalhos
tenham de ser executados por grupos de alunos com mais elementos do que o desejado. Do mesmo modo, há dificuldade
na aquisição de equipamentos científicos mais avançados – a UTAD não comparticipa a maioria desses custos;
• Algumas UCs têm uma forte componente laboratorial e tecnológica às quais estão associados custos elevados que não
são financiados pela Universidade.
• Os inquéritos aos alunos precisam de ser ajustados quanto à sua estrutura, universo de amostragem, e momento de
inquirição (atualmente em plena época de exames) assim como a validação dos resultados.
• Alguns espaços letivos afetos ao Mestrado, ou por onde os mestrandos circulam, não possuem conforto térmico, em
especial no inverno onde se registam temperaturas muito abaixo do desejado, causando grande desconforto e
prejudicando a saúde de docentes e discentes. Situação que se agravou com a pandemia. 

8.1.2. Weaknesses 
• Laboratory areas with insufficient space for a convenient accommodation of students in practical classes.
• Difficulties in implementing a modular structure of the various UCs due to the high teachers’ workload in other courses
and due to limitations in laboratory spaces; situation that in the current context of the pandemic has worsened;
• Failure to renew/repair equipment to support laboratory practical classes implies that the practical work has to be carried
out by groups of students with more elements than desired. Likewise, it is difficult to acquire more advanced scientific
equipment - UTAD does not share most of these costs;
• Some UCs have a strong laboratory and technological component, associated with high costs that are not financed by the
University.
• Student surveys need to be adjusted in terms of their structure, sampling universe, and time of inquiry (currently in the
middle of exam periods) as well as the validation of results.
• Some teaching spaces devotes to the Master's Degree, or where the Master's students circulate, do not have thermal
comfort, especially in winter, when temperatures are well below the desired level, causing great discomfort and harming
the health of teachers and students. Situation that got worse with the pandemic.

8.1.3. Oportunidades 
• O ensino à distância permitiu explorar novas metodologias de ensino/aprendizagem, que podem ser aplicadas em
algumas tipologias (T, S, OT), facilitando as atividades dos interlocutores da aprendizagem e colaborações com
instituições nacionais e internacionais;
• Apesar de a UTAD já ter vários acordos e protocolos com Universidades estrangeiras, permitindo a mobilidade e o
contacto com outras realidades de ensino/investigação, ainda há espaço para alargar estes acordos no âmbito do
Mestrado;
• O reforço do binómio investigação-formação pós-graduada, num quadro de intercâmbio, reforça a possibilidade de
interligações entre docentes de várias instituições, nomeadamente através dos centros I&D;
• A existência da rede Alumni permite o contacto com o mundo laboral através de antigos alunos que atuam como
mentores. 

8.1.3. Opportunities 
Distance learning has made it possible to explore new teaching/learning methodologies, which can be applied in some
typologies (T, S, OT), facilitating the activities of learning partners and collaborations with national and international
institutions;
• Although UTAD already has several agreements and protocols with foreign Universities, allowing mobility and contact
with other teaching/research realities, there is still room to expand these agreements within the scope of this Master
course;
• The reinforcement of the post-graduate research-training binomial, within an exchange framework, reinforces the
possibility of interconnections between teachers from various institutions, namely through R&D centers;
• The existence of the Alumni network allows contact with the working world through former students who act as mentors.

8.1.4. Constrangimentos 
• A localização geográfica da UTAD no Interior Norte apresenta assimetrias demográficas e económicas desfavoráveis, que
resultam numa desertificação e desvitalização social.
• O envelhecimento do corpo docente e o congelamento de novas contratações, resultam numa sobrecarga de trabalho
dos atuais docentes;
• A dificuldade na progressão da carreira (2/3 dos docentes do MBCL são professores auxiliares; e muitos estão na mesma
posição há mais de 10 anos) promove o desânimo entre os docentes/investigadores;
• O aparecimento de novos cursos de mestrado;
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• As dificuldades económicas de alguns estudantes, na sua maioria deslocados, que se traduzem na incapacidade de
pagarem propinas e/ou proverem a sua estadia, que pode resultar em abandono escolar;
• A crise económica e financeira, agravada pela pandemia, acentuará a dificuldade de criação de emprego na área;
• Indefinição das políticas públicas de financiamento do ensino superior e da investigação, a redução do número de bolsas
e de projetos de investigação financiados condiciona as ofertas de temas de dissertação;
• As políticas de subfinanciamento nos orçamentos dos últimos anos não permitem a realização de visitas de estudo,
importantes no contacto com diferentes realidades quer de ensino quer a nível empresarial;
• A forte desaceleração de investimento na investigação básica começa a ter efeitos nefastos na investigação feita,
repercutindo-se na redução de aquisição/reparação de equipamentos e na falta de manutenção dos mesmos, alguns
importantes ao nível da biossegurança;
• A pressão constante para diminuir o custo global do curso, que passará inevitavelmente pela redução da componente
prática, fundamental para a aquisição de competências (“saber fazer”).

8.1.4. Threats 
• UTAD's geographic location in the Interior North presents unfavourable demographic and economic asymmetries, which
result in desertification and social devitalization.
• The aging of the teaching staff and the hiring freeze, result in an overload of work by current teachers;
• The difficulty in career progression (2/3 of MBCL teachers are auxiliary teachers; and many have been in the same
position for more than 10 years) promotes discouragement among teachers / researchers;
• The appearance of new Master courses;
• The economic difficulties of some students, mostly displaced, which translate into the inability to pay tuition fees and / or
provide for their stay, which can result in school dropout;
• The economic and financial crisis, aggravated by the pandemic, will accentuate the difficulty in creating jobs in the
course’ area;
• Indefiniteness of public policies for financing higher education and research, the reduction in the number of scholarships
and research projects financed affects the offerings of dissertation themes;
• The underfunding policies in the budgets of the last few years do not allow for study visits, which are important in contact
with different realities, both in terms of teaching and at the business level;
• The strong deceleration of investment in basic research is beginning to have adverse effects on the research carried out,
with repercussions on the reduction in the acquisition / repair of equipment and the lack of maintenance of the same, some
of which are important in terms of biosafety;
• The constant pressure to reduce the overall cost of the course, which will inevitably go through the reduction of the
practical component, essential for the acquisition of skills (“know how to do”).

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Sensibilizar a Reitoria para a necessidade em aumentar as áreas e recursos laboratoriais.

8.2.1. Improvement measure 
To sensitize the Rectory to the need to increase laboratory areas and resources.

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

 tempo de implementação: 4 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
medium
implementation time: 4 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento das áreas laboratoriais devidamente equipadas

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increased properly equipped laboratory areas

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
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Sensibilizar a Reitoria para a redução da carga horária dos docentes, de forma a tornar mais versátil a adopção de uma
estrutura modular no curso.

8.2.1. Improvement measure 
To sensitize the Rectory to reduce the workload of teachers, in order to implement a modular structure for the course.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: média
tempo de implementação: 2 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Priority: medium
implementation time: 2 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
Carga horária de acordo com o ECDU (entre 6 a 9h)

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Workload according to ECDU (between 6-9h)

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Sensibilizar a UTAD para contribuir nos custos inerentes à dissertação, e renovação/reparação de equipamentos.

8.2.1. Improvement measure 
Sensitize UTAD to contribute in the costs inherent to the dissertation, and renovation/repair of equipment

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

 tempo de implementação: 1 ano

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

 implementation time: 1 year

8.1.3. Indicadores de implementação 
Atribuição de verbas ao mestrado

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Allocation of funds to the Master's

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Sensibilizar a UTAD para contribuir nos custos inerentes aos consumíveis das PL

8.2.1. Improvement measure 
Sensitize UTAD to contribute to the costs inherent to consumables for PL classes

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

 tempo de implementação 1 ano

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

 implementation time 1 year



26/02/2021 ACEF/2021/0407317 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=445d93e2-8261-5aba-105d-5ff6e7bc70ee&formId=86000b18-094c-8d30-3352-5ffd… 19/22

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aquisição de consumíveis para as PL

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Acquisition of consumables for PL

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Melhorar todo o processo dos inquéritos pedagógicos, nomeadamente: questões vs especificidade de cursos; condições
de acesso ao inquérito; momento de realização dos mesmos e validação dos resultados

8.2.1. Improvement measure 
Improve the whole process of pedagogical inquiries, namely: questions vs specificity of courses; conditions for accessing
the survey; moment of realization and validation of results

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

 tempo de implementação: 1 ano

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

 implementation time: 1 year

8.1.3. Indicadores de implementação 
alteração do modelo do inquérito pedagógico e prazo de realização

8.1.3. Implementation indicator(s) 
modification of the pedagogical inquire model and its deadline

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Responsabilizar a Universidade pelo conforto térmico dos espaços afetos às aulas

8.2.1. Improvement measure 
Make the University responsible for the thermal comfort of the spaces allocated to classes

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

 tempo de implementação: o mais breve possível

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

 implementation time: as soon as possible 
 

8.1.3. Indicadores de implementação 
bom funcionamento do sistema de aquecimento

8.1.3. Implementation indicator(s) 
proper functioning of the heating system

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

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
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Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
<no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

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):
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<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>


