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ACEF/2021/0407367 — 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/1415/0407367

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-06-15

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 I.2_final.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?
 Não

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 <no answer>
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4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Ver ponto 2.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
See point 2.

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

Não

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

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

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

Não

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

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

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências 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.
Genética Molecular Comparativa e Tecnológica

1.3. Study programme.
Technologic, Comparative and Molecular Genetics

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
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1.5._GMCT Aviso 235_DR_7Dec2017.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

Genética

1.6. Main scientific area of the study programme.
Genetics

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

420

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:

<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.
20

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.
Possuir uma licenciatura ou equivalente legal em Genética e Biotecnologia, Biologia, Engenharia Biológica,
Bioquímica, Genética e Microbiologia e todas as Licenciaturas afins de Ciências da Vida

1.11. Specific entry requirements.
Graduated students in Genetics and Biotechnology, Biology, Biological Engineering, Biochemistry, Genetics and
Microbiology and any other degree in areas related to Life Science.

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
Concentrado - 5ª feira à tarde, 6 feira (todo o dia) e Sábado de manhã

1.12.1. If other, specify:
Concentrated - Thursday afternoon, Friday (all day) and Saturday morning

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

Sem observações adicionais.

1.15. Observations.
No additional observations.

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

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - não aplicável

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

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

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before
a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia e Bioquímica BB 0 2
Biologia e Bioquímica - Genética BB-G 60 6
Tecnologia dos Processos Químicos -
Biotecnologia TPQ-B 48 2

Gestão e Administração GA 0 2
(4 Items)  108 12  

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.

 Tendo em consideração a natureza das unidades curriculares e os seus objectivos, foram definidas as seguintes
metodologias padrão: 

 (i) sessões expositivas (transmissão de conceitos base e identificação de problemas com sessões práticas laboratoriais
com demonstração de técnicas e procedimentos de recolha de dados experimentais, sua análise e tratamento estatístico,
manuseando instrumentos e aparelhos específicos); (ii) apresentação de trabalhos escritos e orais com base em artigos
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ou revisões de artigos da área de forma a confrontar os estudantes com as diversas áreas de investigação; (iii) tarefas
desenvolvidas pelo aluno, sob orientação tutorial, com base no seu trabalho independente, através da execução do seu
trabalho de dissertação para posterior apresentação e defesa pública da sua dissertação.

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 following standard methodologies were defined, taking into account the nature of the curricular units and their
objectives:
(i) expository sessions (transmission of basic concepts and identification of problems with practical laboratory sessions
with the demonstration of experimental data collection techniques and procedures, their analysis and statistical treatment,
handling specific instruments and devices); (ii) presentation of written works and oral-based on articles or reviews of
articles in the area to confront them with the various research areas; (iii) tasks developed by the student, under tutorial
guidance, based on his independent work, through the execution of his work of dissertation for later presentation and
public defence of your dissertation.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A correspondência entre a carga média de trabalho dos estudante e ECTS encontra-se definida em despacho reitoral da
UTAD (despacho RT-1/2018, anteriormente, RT-100/2013). 1 ECTS corresponde a 27 horas de trabalho total do aluno. 
A aquisição legal do grau de mestre pressupõe a obtenção de 120 ECTS num período de 4 semestres letivos, nos termos
estabelecidos pela estrutura curricular e plano de estudo.
Cada semestre corresponde a 30 ECTS, o que equivale a uma carga horária de trabalho do aluno (com e sem contacto
docente) de 810 horas por semestre.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The correspondence between the students' average workload and ECTS is defined in a rector’s rule of UTAD (Rule RT-
1/2018, previously, RT-100/2013). 1 ECTS corresponds to 27 hours of student workload. 
The master degree's legal acquisition requires obtaining 120 ECTS in four academic semesters, as established by the
curricular structure and study plan.
Each semester corresponds to 30 ECTS, equivalent to a student’s workload (with and without contact teacher) of
810 hours per semester.

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 de cada UC, cada professor responsável pela UC apresenta uma proposta de avaliação. Uma proposta de
avaliação apresentada pelos estudantes pode também ser discutida. O sistema de avaliação das UCs encontram- se
publicada na Ficha da Unidade Curricular (FUC) na plataforma SIDE e deverá ser validada pelo professor responsável pela
UC e o representante dos alunos.
Na UC "Dissertação", os estudantes são acompanhados pelo(s) seu(s) orientador(es) e quando necessitam de resolver
algum problema contactam o Diretor de curso.
O sistema de avaliação das UCs implementado pelo GESQUA também contempla a avaliação da coerência do sistema de
avaliação com os objetivos de cada UC.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
In the first class of each UC, each professor responsible for the UC presents an evaluation proposal. The students can also
submit an evaluation proposal to be discussed. The UC evaluation system is published in the Course Unit Form (FUC) on
the SIDE platform. It must be validated by the professor responsible for the UC and the student representative.
In the "Dissertation" CU, students are accompanied by their supervisor (s), and when they need to solve a problem,
contact the Course Director.
The CU assessment system implemented by GESQUA also includes assessing the assessment system's consistency with
each CU's objectives.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Cada estudante escolhe uma das UCs optativas oferecidas em cada semestre, o que corresponde a 6 ECTS.

2.4 Observations.
 Each student chooses one of the optional CUs offered in each semester, which corresponds to 6 ECTS.
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3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 José Eduardo Lima Brito (Diretor)

 Maria Manuela de Outeiro Correia de Matos (Vice Diretor)
 Isabel O’Neill de Mascarenhas Gaivão (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 /
Degree

Especialista
/ Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo

/ Employment link
Informação/
Information

Raquel Maria Garcia dos
Santos Chaves

Professor Associado
ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Isabel O'Neill de
Mascarenhas Gaivão

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

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

submetida
Maria Manuela Do
Outeiro Correia De Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Maria Filomena Lopes
Adega

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas-Genética 100 Ficha

submetida
Ana Isabel Ferreira de
Carvalho Investigador Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Paula Filomena Martins
Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Ana Cláudia Brandão
Gomes Paulo Escudeiro

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Genética Molecular, Comparativa e
Tecnologica 60 Ficha

submetida

Fernanda Maria
Madaleno Rei Tomás
Leal Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Valdemar Pedrosa
Carnide

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha

submetida
José Ramiro Afonso
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Estela Maria Bastos
Martins de Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Ana Lucia Rebocho
Lopes Pinto e Sintra

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Amélia Maria Lopes Dias
da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioquímica / Biochemistry 100 Ficha

submetida
Dario Loureiro dos
Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia Celular e Molecular 100 Ficha

submetida
Carla Susana da
Encarnação Marques

Professor Associado
ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Ana Paula Rodrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida
Isaura Alberta Oliveira De
Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Maria João Magalhães
Gaspar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências Florestais/

Agricultural Sciences- Forest Sciences 100 Ficha
submetida

Gilberto Paulo Peixoto
Igrejas

Professor Associado
ou equivalente Doutor Genética e Biotecnologia 25 Ficha

submetida
     1885  

<sem resposta>

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/8f2218dc-b163-26c4-cc0b-5ffdbb3fe0d2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/e4b7c858-7425-4fe3-0ba5-601c138c8052
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/7be529ed-be67-540d-e9a6-601c145f616c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/ef4717b1-d4b4-bf50-4625-601c159b8827
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/3578133b-49a6-cb3c-cbb2-601c15df40af
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/e65d81ff-5ef7-2412-96a3-601c15c53f6d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/21ccaf37-3a5f-f842-d2d9-601c15e0d73b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/7de82b22-f02d-b7b0-32d8-601c16e3b2f7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/21b2f099-25b9-568c-f12b-601c163630d3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/88742065-1177-933a-f645-601c1872a017
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/4e42c424-cdb9-762a-c21e-601c189c5fc5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/e2d81379-20a9-93ff-05e3-601c19396431
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/3292fafd-84df-f2ab-03b6-601c192567e5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/8958f587-a76d-08df-616a-601c191b1a60
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/22c20e8a-f585-5a1f-7888-601c1ae47682
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/ee404ed2-7e7b-7513-d74b-601c1a6e3798
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/ec0d0376-126b-5a7e-d17b-601c1a176667
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/3e07a05f-8d14-4148-ce84-601c1db34ea7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/f14f4704-5b23-c507-7c8f-601c1d2a6344
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/annexId/498e7ed2-8994-91d1-ea5c-601c1d2b8adb
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3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
20

3.4.1.2. Número total de ETI.
18.85

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: 17 90.185676392573

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): 18.85 100

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

20 106.10079575597 18.85

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 18.85

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

20 106.10079575597 18.85

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 18.85
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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. 

Estão afetos à lecionação três funcionários em regime de dedicação exclusiva com a categoria de “assistente técnico”
para apoio a aulas práticas. 
Têm a cargo a preparação da base necessária para os trabalhos práticas, reagentes e soluções e preparação da sala de
aula. As técnicas têm experiência e estão familiarizadas com os equipamentos e técnicas laboratoriais.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Three employees working exclusively under the category of “technical assistant” are assigned to the teaching to support
practical classes.
They are in charge of preparing the necessary basis for practical work, reagents and solutions and preparing the
classroom. The technicians are experienced and are familiar with laboratory equipment and techniques.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Todos possuem o 12º ano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
All have the 12th grade.

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. 
10

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 40
Feminino / Female 60

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 0
2º ano curricular do 2º ciclo 10
 10

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 25 24 0
N.º de candidatos / No. of candidates 15 24 0
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N.º de colocados / No. of accepted candidates 15 23 0
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 3 10 0
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. 
A maioria dos alunos que ingressam neste 2º ciclo de estudos provém da formação anterior do 1º ciclo de Genética e
Biotecnologia, lecionada na UTAD.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Most of the students who attend this 2nd cycle come from a previous formation in a degree administrated at UTAD,
1st cycle in Genetics and Biotechnology.

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 2 11 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 11 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 0 0

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

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). 

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). 

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Não se observaram diferenças significativas do sucesso escolar quer entre as quatro áreas científicas, quer entre as
unidades curriculares de cada uma das áreas deste ciclo de estudos.

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

There were no significant differences in academic success either between the four scientific areas or between the
curricular units of each area of this study programme.

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

De acordo com dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), em junho de 2020 não existiam
diplomados do ciclo de estudos desempregados registados no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O
número de diplomados neste curso entre 2015 e 2019 é de 33.
Fonte: DGEEC - Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior – junho de 2020
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/)

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

According to the Directorate General of Education and Science Statistics (DGEEC) data, there were no unemployed
graduates of the study programme registered at the Institute of Employment and Professional Training (IEFP) in June 2020.
The number of graduates between 2015 and 2019 is 33. 
Reference: DGEEC - Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior – junho de 2020
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/)

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Tendo por base os dados disponíveis sobre o desemprego dos diplomados neste ciclo de estudos (DGEEC -
Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior – junho de 2020
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) a taxa de empregabilidade dos Mestres em GMCT é de 100%. Os 33 licenciados
encontraram emprego em instituições nacionais e internacionais desenvolvendo as suas capacidades técnico-científicas
em equipas de investigação competitivas.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Based on the available data on graduates' unemployment in this cycle of studies (DGEEC - Characterization of registered
unemployed with higher education - June 2020 (http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), the rate of employability in GMCT MSc
graduates is 100%. The 33 graduates found employment in national and international institutions developing their
technical-scientific skills in competitive research teams.

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 de
Tecnologias Agro-Ambientais e
Biológicas (CITAB)

Muito Bom UTAD 8 sem
observações

Instituto de Biosistemas &
Ciências Integrativas (BioISI) Bom

FCiências.ID - Associação para a
Investigação e Desenvolvimento de
Ciências (Fciências.ID)

6 sem
observações

Laboratório Associado para
Química Verde Excelente

REQUIMTE - Rede de Química e
Tecnologia - Associação (REQUIMTE-
P)

1 sem
observações

Centro de Ciência Animal e
Veterinária (CECAV) Muito Bom UTAD 1 sem

observações
Centro de Química (CQ-Vila
Real) Muito Bom UTAD 1 sem

observações
Centro de Estudos Florestais
(CEF) Excelente Instituto Superior Agronomia-

Universidade Lisboa 1 sem
observações

Centro de Estudos
Transdisciplinares para o
Desenvolvimento (CETRAD)

Bom UTAD 2 sem
observações

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264
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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/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264

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 de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada têm sido
delineadas segundo as necessidades e os desafios sociais. 
Em relação às atividades de desenvolvimento tecnológico destacam-se 2 patentes internacionais (PCT/IB2019/059308 e
PCT/IB2017/054181) e 4 pedidos provisórios de patente nacional. Surgem no decurso de projetos existentes e na tentativa
de resolver problemas muito específicos da sociedade, a nível nacional e internacional quer a nível da agricultura, quer a
nível da indústria e saúde
Os docentes do Curso, no âmbito dos seus projetos de investigação, colaboram com empresas nacionais (como por
exemplo STAB-VIDA, GIFF, PROENOL, FRESCURA SUBLIME) e internacionais (como por exemplo Bodega Matarromera-
Espanha, KPRA- Espanha, Symbiom- República Checa, SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU BIOEFEKTS- Letónia).
Estas parcerias permitirão que os estudantes de GMCT possam realizar estágios e trabalhos na área tecnológica em
ambiente empresarial se desejarem.
No que diz respeito à prestação de serviços à comunidade destaca-se a criação do Centro de testagem COVID-UTAD, a
presença de professores do curso em vários painéis de avaliação científica da FCT e no estabelecimento de protocolo de
cooperação entre autarquias e a UTAD como é o caso da criação do Centro de Interpretação Vivo do Castanheiro e da
Castanha de Aguiar da Beira.
O Centro Covid foi uma resposta rápida, no início da pandemia, e surgiu para suprimir a necessidade urgente da
realização de testes. Permitiu integrar estudantes como voluntários e a realização de dissertações de Mestrado.
Os protocolos permitem colocar a investigação efetuada ao serviço de entidades exteriores e, simultaneamente, integrar
estudantes do Curso na investigação e em contacto com entidades e realidades diferentes.
No que se refere à formação avançada na área científica do ciclo de estudos, os professores deste Curso estiveram
envolvidos em: (1) formações e mostras de Cursos em Escolas Secundárias; (2) Workshops apresentados quer na UTAD,
quer noutras Universidades); (3) Seminários Avançados em GMCT; (4) IX e X Jornadas Nacionais de Genética e
Biotecnologia, 2017, 2018, UTAD, cuja organização pertenceu ao Núcleo de Estudantes de Genética e Biotecnologia, que
integra estudantes de GMCT, e direção de curso de Genética e Biotecnologia; (5) I Jornadas Ibéricas de Genética e
Biotecnologia/XI Jornadas de Genética e Biotecnologia e II Jornadas Ibéricas de Genética/XII Jornadas de Genética e
Biotecnologia realizadas em 2019 e 2020, na UTAD e na Universidade de León (Espanha), respetivamente, organizadas pelo
Núcleo de Estudantes de Genética e Biotecnologia, UTAD e Universidade de León.
Estas atividades permitem atingir um público-alvo diverso, com diferentes objetivos e graus de formação. As Jornadas
permitem aos estudantes a apresentação de trabalhos, para além do contacto com Investigadores de renome, de
diferentes áreas do Curso.

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. 

Technological development, community service and advanced training activities have been designed according to social
needs and challenges.
Regarding technological development activities, two international patents stand out (PCT / IB2019 / 059308 and PCT /
IB2017 / 054181) and 4 provisional national patent applications. They arise in the Course of existing projects and attempt to
solve particular societal problems, nationally and internationally, in agriculture, industry and health.
Course professors, within the scope of their research projects, collaborate with national (such as STAB-VIDA, GIFF,
PROENOL, FRESH SUBLIME) and international (such as Bodega Matarromera-Spain, KPRA-Spain, Symbiom- República)
Czech, SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU BIOEFEKTS- Latvia). These partnerships will allow GMCT students to
carry out internships and work in the technological and business areas if they wish.
Concerning the provision of services to the community, the creation of the COVID-UTAD testing centre, the presence of
course professors in various panels of scientific evaluation of FCT and the establishment of a cooperation protocol
between municipalities and the UTAD as is the case of the creation of the Live Interpretation Centre of Castanheiro and
Castanha de Aguiar da Beira.
The Covid Centre was a quick response at the start of the pandemic, and it came to suppress the urgent need for testing. It
allowed to integrate students as volunteers and to carry out Master's dissertations.
The protocols allow to use of the research done to the service of outside entities and simultaneously integrate students of
the Course in the investigation and contact different entities and realities.
Concerning advanced training in the study cycle's scientific area, the course professors were involved in 1. Training and
exhibitions of Courses in Secondary Schools; 2. Workshops either at UTAD or at other Universities); 3. Advanced Seminars
in GMCT; 4. IX and X Jornadas Nacionais de Genética e Biotecnologia, 2017, 2018, UTAD, whose organisation belonged to
the Genetics and Biotechnology Students Nucleus, which integrate GMCT students, and Genetics and Biotechnology
course directors; 5. I Iberian Jornadas of Genetics and Biotechnology / XI Jornadas of Genetics and Biotechnology and II
Iberian Jornadas of Genetics / XII Jornadas of Genetics and Biotechnology held in 2019 and 2020, at UTAD and the
University of León (Spain) respectively, organised by Nucleus of Genetics and Biotechnology Students, UTAD and
University of León.
These activities make it possible to reach a diverse target audience with different objectives and degrees of training. The
Journeys allow students to present papers and contact renowned researchers from different areas of the Course.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264
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incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 
As atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas estão integradas no âmbito de projetos de investigação e/ou
parcerias nacionais e internacionais. O número de projetos nos últimos 5 anos foi superior rondou as 3 dezenas. Indicam-
se alguns dos mais relevantes:
INTERACT-Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology (ON.2|NORTE-01-0145-FEDER-000017), 3
508 K€.
INNOVINE&WINE-Vineyard and Wine Innovation Platform (ON2|NORTE-01-0145-FEDER-000038), 4 499 K€.
EUROLEGUME - Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and
feed” (FP7-KBBE-2013-7-613781), 4 993 K€
IBERPHENOL - Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales ( Interreg
Spain-Portugal, 0377_IBERPHENOL_6_E), 1 683 K€
LungCARD- Blood test for clinical therapy guidance of non-small cell lung cancer patients, Proposal number: 734790 -
LungCARD – H2020-MSCA-RISE, 976 K€

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 scientific and technological activities developed are integrated into research projects and/or national and international
partnerships. The number of projects in the last five years has exceeded a hundred. Some more relevant are indicated:
INTERACT-Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology (ON.2|NORTE-01-0145-FEDER-000017), 3
508 K€.
INNOVINE&WINE-Vineyard and Wine Innovation Platform (ON2|NORTE-01-0145-FEDER-000038), 4 499 K€.
EUROLEGUME - Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and
feed” (FP7-KBBE-2013-7-613781), 4 993 K€
IBERPHENOL - Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales ( Interreg
Spain-Portugal, 0377_IBERPHENOL_6_E), 1 683 K€
LungCard- Blood test for clinical therapy guidance of non-small cell lung cancer patients, Proposal number: 734790 -
LungCARD – H2020-MSCA-RISE, 976 K€

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 4.3
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) 34.8
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0.6
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 55

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). 
Nos últimos 3 anos os docentes do Curso participaram em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos
Dessas redes salientamos as estabelecidas pelos docentes no âmbito dos:

 1- Programa ERASMUS+ :
 França- Université Clermont Auvergne, INRA 

 Espanha- Universidade Politécnica Madrid, Universidade Complutense Madrid, Universidade Politécnica Cartagena,
Universidade de Santiago Compostela

 Itália- Università Degli Studi Milano, Università Degli Studi Parma
 Croácia- Universidade de Zadar 

 Turquia- Universidade de Istambul 
 2- Programa IACOBUS:

 Espanha- Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela
 3- Programa Merging Voices:

 Sri Lanka- Universidade de Kelaniya
 Cambodja- Royal University of Agriculture 

 4- Programa Jamies:
 Tunísia: Universidade de Gàbes 

 Estas participações permitiram a mobilidade de 4 estudantes do Curso no âmbito do Programa Erasmus+, com objectivo
de realizar trabalhos laboratoriais associados às suas dissertações de mestrado.
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6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
In the last three years, the Course professors participated in international networks relevant to the study cycle. Of these
networks, we highlight those established by the teachers in the scope of:
1- ERASMUS + Program:
France- Université Clermont Auvergne, INRA
Spain- Madrid Polytechnic University, Madrid Complutense University, Cartagena Polytechnic University, Santiago
Compostela University
Italy- Università Degli Studi Milano, Università Degli Studi Parma
Croatia- University of Zadar
Turkey- Istanbul University
2- IACOBUS Program:
Spain- University of Vigo, University of Santiago de Compostela
3- Merging Voices Program:
Sri Lanka- Kelaniya University
Cambodia- Royal University of Agriculture
4- Jamies Program:
Tunisia: University of Gàbes
These participations allowed the mobility of 4 students of the Course under the Erasmus + Program to carry out laboratory
work associated with their master's dissertations.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

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

6.4. Eventual additional information on results.
 No additional information.

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._979-2019_RAC GMCT.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>

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/7d0bd646-3ed1-04fa-e8e3-5ffdbbfb0264/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
- Maioria dos docentes integram centros de I&D financiados pela FCT e classificados com Excelente e Muito Bom.

 - Docentes todos doutorados há mais de 5 anos, altamente qualificados, com experiência profissional relevante, com
elevada produção científica de reconhecida qualidade, envolvendo parcerias nacionais e internacionais nas áreas do ciclo
de estudos.

 - A ligação do ciclo de estudos a centros de I&D financiados pela FCT beneficia dos recursos materiais e financeiros e do
know-how científico disponíveis.

 - Aptidão dos docentes para criar e desenvolver projetos de I&D em cooperação com empresas e outras instituições de
investigação, nacionais e internacionais, nas áreas do ciclo de estudos.

 - Infraestruturas, equipamentos e laboratórios especializados capazes de garantir excelentes condições de trabalho.
 - Curso extremamente atrativo com um plano de estudos que engloba as novas tecnologias e os novos avanços na área,

integrando diferentes sistemas vivos, plantas, animais e microrganismos.
 - Dissertações dos estudantes deste 2ºciclo com elevada qualidade científica, a maioria das quais resultam em

publicações em revistas nacionais e internacionais indexadas no SCI.
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- Baixo rácio aluno/docente explica o ambiente favorável à aprendizagem, fundamentalmente devido ao contacto direto
professor aluno.

8.1.1. Strengths 
- Most professors are part of R&D centres financed by FCT and classified as Excellent and Very Good.
All professors have a PhD degree for more than five years, are highly qualified, have relevant professional experience, and
high scientific production of recognized quality, involving national and international partnerships in the study cycle areas.
- Linking the study cycle to R&D centres financed by FCT benefits from the material and financial resources and scientific
know-how.
- Aptitude of teachers to create and develop R&D projects in cooperation with companies and other national and
international research institutions in the areas of the study cycle.
- Infrastructure, equipment and specialized laboratories capable of guaranteeing excellent working conditions.
- Attractive course with a study plan that encompasses new technologies and new advances in the area, integrating
different living systems, plants, animals and microorganisms.
- Dissertations of students of this 2nd cycle have a high scientific quality, resulting in national and international
publications indexed in SCI.
- Low student/teacher ratio explains the favourable learning environment, mainly due to direct teacher-student contact.

8.1.2. Pontos fracos 
- A localização geográfica da UTAD associada a uma baixa taxa de natalidade e à desertificação no interior norte do país
conduz a assimetrias económicas desfavoráveis, conduzindo ao abandono escolar e a uma redução substancialmente o
número de alunos que se candidata a este curso, especialmente os candidatos de outras universidades.
- Escasso tecido empresarial na região.
- Docentes com muita sobrecarga horária e burocrática.
- Baixo número de alunos internacionais.
- Dificuldade de obtenção e uso de plataformas digitais eficazes para lecionação de aulas em regime não presencial. 
- Dificuldades e falta de apoio financeiro para a reparação e aquisição de equipamentos.

8.1.2. Weaknesses 
- UTAD's geographical location associated with a low birth rate and desertification in the northern interior of the country
leads to unfavourable economic asymmetries, school dropout and a substantial reduction in the number of students
applying for this course, especially those coming from other universities.
- Scarce business fabric in the region.
- Professors with huge overloaded working and bureaucratic hours.
- Low number of international students.
- Difficulty in obtaining and using effective digital platforms for teaching classes on a non-face-to-face basis.
- Difficulties and lack of financial support for the repair and purchase of equipment.

8.1.3. Oportunidades 
- Estrutura curricular versátil e multidisciplinar, abrangendo os três reinos (plantas, animais e microrganismos), que
oferece uma saída profissional não limitada a uma área em particular, pode traduzir-se numa forma mais abrangente de
captação de candidatos.
- Embora sendo ao mesmo tempo um constrangimento, a localização geográfica de Vila Real associada à qualidade de
vida da cidade de Vila Real e da região e às boa acessibilidade, pode também ser uma oportunidade para a criação de
empresas de base tecnológica sustentadas nas áreas deste curso.
- Ligação aos stakeholders, particularmente os sediados no Régia-Douro Parque - Parque de Ciência e Tecnologia.
- Boa formação técnico-científica dos estudantes que frequentaram este 2º ciclo de estudos é reconhecida nacional e
internacionalmente, garantindo a sua integração em quadros qualificados no mercado de trabalho Nacional e Europeu.
- Redução substancial do valor das propinas que teve início no ano letivo de 2019/2020 quer para estudantes nacionais,
quer para estudantes internacionais.
- Sistema de inscrições mais flexível, funcionando ao longo de todo o ano, nomeadamente em sistema online.
- Esforço da Reitoria para definir um plano de captação de alunos internacionais.

8.1.3. Opportunities 
- Versatile and multidisciplinary curricular structure, covering the three kingdoms (plants, animals and microorganisms),
which offers a professional outlet not limited to a particular area, can translate into a more comprehensive way of
attracting candidates.
- Although at the same time a constraint, the geographical location of Vila Real associated with the quality of life in the city
of Vila Real and the region and good accessibility can also be an opportunity for the creation of technology-based
companies sustained in the areas of this course.
- Connection with stakeholders, particularly those based in Régia-Douro Parque - Science and Technology Park.
- Good technical and scientific training of students who attended this 2nd cycle of studies is recognized nationally and
internationally, guaranteeing their integration in qualified staff in the National and European labour market.
- Substantial reduction in tuition fees started in 2019/2020 for both national and international students.
- More flexible enrollment system, operating throughout the year, including online.
- The Rector's effort to define a plan to attract international students.
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8.1.4. Constrangimentos 
- Futura redução do número de candidatos ao ensino superior ao nível regional e nacional.
- Dificuldade na progressão da carreira docente, a qual funciona como fator de desmotivação.
- Dificuldade na obtenção de bolsas de estudo e projetos financiados pela FCT.
- Promoção pouco eficiente do ciclo de estudos dentro e fora do país devido à escassez de recursos.
- Limitações na aquisição de plataformas informáticas mais eficazes na gestão académica.
- Dificuldades financeiras para a realização de ações que poderiam melhorar o sistema ensino/aprendizagem, como visitas
de estudo e a realização de mais trabalhos práticos de investigação.
- Concorrência nacional e internacional resultante da criação de um espaço europeu de ensino superior.
- Localização da instituição no interior norte do país, o que se traduz na dificuldade de captação de alunos externos e
promoção de atividades profissionais de alto nível, bem como na mobilidade dos estudantes de 2os ciclos em direção ao
litoral.
- Dificuldades inerentes ao contexto pandémico com COVID19, que forçou e pode continuara a forçar a realização de aulas
teóricas, e de práticas laboratoriais em regime não presencial.

8.1.4. Threats 
- Future reduction in the number of candidates for higher education at the regional and national level.
- Difficulty in progressing the teaching career, which works as a demotivating factor.
- Difficulty in obtaining scholarships and projects financed by FCT.
- Inefficient promotion of the study cycle inside and outside the country due to the scarcity of resources.
- Limitations in the acquisition of more efficient IT platforms in academic management.
- Financial difficulties in carrying out actions that could improve the teaching/learning system, such as study visits and
more practical research work.
- National and international competition resulting from the creation of a European higher education area.
- Location of the institution in the northern interior of the country translates into the difficulty of attracting external
students and promoting high-level professional activities and the mobility of 2nd cycle students towards the coast.
- Difficulties inherent in the pandemic context with COVID19 forced and may continue to push the realization of theoretical
classes and laboratory practices in a non-classroom regime.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
As propostas de ações de melhoria para cada ponto fraco apresentado no ponto 8.1.2. são:

 1)- A localização geográfica da UTAD associada a uma baixa taxa de natalidade e à desertificação no interior norte do país
conduz a assimetrias económicas desfavoráveis, conduzindo ao abandono escolar e a uma redução substancialmente o
número de alunos que se candidata a este curso, especialmente os candidatos de outras universidades.

 Ações: Desenvolvimento de políticas por parte do Governo que promovam uma discriminação positiva para com as
regiões do interior. Reforçar a política de concessão de bolsas. Deteção e intervenção precoces junto de alunos com
dificuldades económicas. Divulgação dos cursos da UTAD deve ser feita das redes sociais e meios de comunicação social
de uma forma mais atrativa e atempada.

 
2)- Escasso tecido empresarial na região.

 Ações: Embora o tecido empresarial da região seja reduzido é possível incrementar as interações com as empresas
existentes. Neste sentido o Régia-Douro Park - Parque de Ciência e Tecnologia, pode funcionar como catalisador.

 
3)- Docentes com muita sobrecarga horária e burocrática.

 Ações: Reduzir a carga horária dos Diretores de Curso e aliviar a carga burocrática dos docentes através de uma
organização mais eficaz do serviço da estrutura de apoio pedagógico da Escola

 
4)- Baixo número de alunos internacionais.

 Ações: Melhorar substancialmente a política de divulgação dos Cursos no estrangeiro. Apontar os aspetos
diferenciadores do Curso quer a nível nacional, quer a nível internacional. Anunciar as melhorias introduzidas em
2019/2020 ao nível do valor das propinas para estudantes nacionais e internacionais.

 
5)- Dificuldade de obtenção e uso de plataformas digitais eficazes para lecionação de aulas em regime não presencial. 

 Ações: Melhorar as condições do uso das atuais plataformas digitais. Promover o uso de outras plataformas digitais.
Realização de ações de formação. 

 
6)- Dificuldades e falta de apoio financeiro para a reparação e aquisição de equipamentos.

 Ações: Dado que os equipamentos estão obsoletos e muitos deles avariados, é fundamental que se aposte na sua
substituição e/ou reparação garantindo assim a qualidade do ensino.

 

8.2.1. Improvement measure 
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The improvement actions for each weak point presented in point 8.1.2. are:
1)- UTAD's geographical location associated with a low birth rate and desertification in the northern interior of the country
leads to unfavourable economic asymmetries, school dropout and a substantial reduction in the number of students
applying for this Course, especially those coming from other universities.
Actions: Development of policies by the Government that promote positive discrimination towards the interior regions.
Strengthen the policy for granting scholarships. Early detection and intervention with students with economic difficulties.
Dissemination of UTAD courses through social networks and social media in a more attractive and timely manner.

2)- Scarce business fabric in the region.
Actions: Although the region's business fabric is reduced, it is possible to increase interactions with existing companies.
In this sense, Régia-Douro Park - Science and Technology Park can act as a catalyst.

3)- Professors with huge overloaded working and bureaucratic hours.
Actions: Reduce the Course Director's workload and alleviate professors' bureaucratic burden through a more effective
service organization of the School's pedagogical support structure.

4)- Low number of international students.
Actions: Substantially improve the policy for disseminating Courses abroad. Point out the differentiating aspects of the
Course both nationally and internationally. Reinforce the announcement of improvements introduced in 2019/2020 in terms
of tuition fees for national and international students.

5)- Difficulty in obtaining and using effective digital platforms for teaching classes on a non-face-to-face basis.
Improve conditions for the use of current digital platforms. Promote the use of other digital platforms. Conduct training
actions.

6)- Difficulties and lack of financial support for the repair and purchase of equipment.
Actions: Since the equipment are obsolete, and many of them damaged, it is essential to invest in its replacement and/or
repair, thus guaranteeing teaching quality.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1)- Alta (24 meses)
2)- Alta (24 meses)
3)- Muito Alta (6 meses)
4)- Alta (12 meses)
5)- Muito Alta (6 meses)
6)- Muito Alta (6 meses)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1)- High (24 months)
2)- High (24 months)
3)- Very High (6 months)
4)- High (12 months)
5) Very High (6 months)
6)- Very High (6 months)

8.1.3. Indicadores de implementação 
1)- Aumentar em pelo menos 20% o nº de bolsas atribuídas. Aumentar em 25% o nº de ações de deteção e intervenção
junto de alunos com dificuldades económicas. Aumentar em mais de 50% as ações de divulgação atempada dos cursos.
2)- Aumento em 10% do número de acordos de colaboração com empresas da região.
3)- Reduzir em 25% a carga horária dos Diretores de Curso. Aliviar em 20% a carga burocrática dos docentes
4)- Aumento em 20% do número de alunos inscritos.
5)- Melhorar em pelo menos 25% as condições do uso das atuais plataformas digitais e promover em 20% o uso de novas
plataformas digitais. Algumas destas medidas já têm sido implementadas.
6)- Aumento em 75% nas reparações e aquisições de equipamentos laboratoriais

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1)- Increase the number of grants by at least 20%. Increase the number of detection and intervention actions by students
with economic difficulties by 25%. Increase the efforts of timely dissemination of courses by more than 50%.
2)- A 10% increase in the number of collaboration agreements with companies in the region.
3)- Reduce the course directors' workload by 25%. Relieve the bureaucratic burden of teachers by 20%.
4)- Increase of 20% in the number of students enrolled.
5)- Improve conditions for using current digital platforms by at least 25% and promote new digital platforms by 20%. Some
of these measures have already been implemented.
6)- A 75% increase in repairs and purchases of laboratory equipment.
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

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

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 <sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


