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ACEF/2021/0900147 — 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/1415/0900147

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-12-12

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).

 <sem resposta>

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

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

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

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

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 .

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

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.
 Foram efetuadas alterações significativas no que respeita à Unidade Experimental de Aquacultura (UEA) desde o anterior

processo de avaliação.
 A UEA passou a ser dotada de um Biotério de Organismos Aquáticos devidamente equipado e certificado pela Direção-

Geral de Alimentação e Veterinária . Trata-se de uma estrutura que possibilita a execução de trabalho cientifico no âmbito
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da prestação de serviços especializados, execução material de projetos, lecionação de aulas práticas e realização de
trabalho cientifico no âmbito da dissertação dos alunos de mestrado e de doutoramento. 

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Significant changes have been made to the Aquaculture Experimental Unit (UEA) since the previous evaluation process.
The UEA is now equipped with an Bioterium of Aquatic Organisms properly equipped and certified by the DGAV. It is a
structure that makes it possible to carry out scientific work within the scope of providing specialized services, material
execution of projects, teaching practical classes and carrying out scientific work within the scope of the dissertation of
master students.

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

Não

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

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

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

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
.

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.
.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
.

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Agrárias E Veterinárias (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Ciência Animal
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1.3. Study programme.
Animal Science

1.4. Grau.
Doutor

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciência Animal

1.6. Main scientific area of the study programme.
Animal Science

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

621

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:

640

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:

852

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

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
3 anos (6 semestres)

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

Three years (six semesters)

1.10. Número máximo de admissões.
10

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.
As condições gerais de acesso são fixadas pelo artigo 17.º do DecretoLei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo
DecretoLei n.º 107/2008, de 25 de junho, e pelo DecretoLei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e pelo Regulamento n.º
467/2011, de 28 de julho, que estabelece o regime de estudos conducente ao Grau de Doutor na UTAD, e demais
normativos aplicáveis. Especificamente, poderão candidatar-se ao 3º ciclo em Ciência Animal detentores do grau de
mestre ou equivalente legal em Engenharia Zootécnica, Medicina Veterinária ou áreas equivalentes; os titulares do grau de
mestre ou 
equivalente legal em áreas afins à Ciência Animal com curriculum considerado relevante; os titulares de grau de
Licenciado ou equivalente em Engenharia Zootécnica ou áreas equivalentes detentores de um currículo escolar ou
científico relevante; os titulares de grau de Licenciado ou equivalente em áreas afins à Ciência Animal, detentores de um
currículo escolar e ou científico muito relevante.

1.11. Specific entry requirements.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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The general conditions of access are those established by Article 17 of Decree Law no. 74/2006, of 24 March, as
amended by Decree Law no. 107/2008, of 25 June, and by Decree Law no. 230/2009, of 14 September, and by
Regulation nº n.º 467/2011, of 28 July, which establishes the regime of studies leading to a PhD’s Degree in
UTAD, and other applicable rules. In particular for the PhD (3rd cycle) in animal Science may apply holders of
Animal Science Master's Degree or equivalent in Animal Science, Veterinary Medicine or equivalent areas;
holders of master's degree or equivalent in areas related to Animal Science with considered relevant
curriculum. Holders of graduation’s degree or equivalent in Animal Science or equivalent areas with very
relevant academic or scientific curriculum.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
O Doutorando é co-responsável pela gestão do tempo necessário aos trabalhos de investigação

1.12.1. If other, specify:
The PhD is co-responsible for managing the time needed for the development of research.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos é ministrado no Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, adiante chamada
abreviadamente Universidade ou UTAD, em Vila Real. Os trabalhos de investigação poderão ser desenvolvidos na UTAD,
em ambiente empresarial ou em outras instituições de ensino e investigação que colaborem com a UTAD.

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.

.

1.15. 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 -

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before
a degree is awarded

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciência Animal CA 155 20
Matemática MAT 0 5
(2 Items)  155 25  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do
processo de aprendizagem.

 A Direção de Curso promove contactos regulares com os docentes e com os doutorandos para avaliar o seu percurso e
eventuais constrangimentos relacionados com as UCs. 

 No final de cada semestre, os alunos respondem a questionários referente às Unidades Curriculares que frequentaram e
aos docentes que as lecionaram. O Questionário Pedagógico serve para:

 - aferir a perceção do estudante sobre a qualidade do ensino-aprendizagem;
 - a participação ativa dos estudantes na melhoria contínua do processo de Ensino-Aprendizagem;

 -o reconhecimento e valorização dos docentes;
 - a análise e reflexão do funcionamento dos cursos pelas Comissões de Curso, Comissões de Análise de Curso e com os

núcleos de estudantes;
 

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 Coordinating committee promotes regular contact with Professores and PhD students to assess the problems and
 find the best solutions. 

 At the end of each semester, students answer questionnaires regarding the curricular units they attended and the teachers
who taught them. The Pedagogical Questionnaire is used to:

 - assess the student's perception of the quality of teaching and learning;
 - the active participation of students in the continuous improvement of the Teaching-Learning process;

 -the recognition and appreciation of teachers;
 - the analysis and reflection of the functioning of the courses by the Course Commissions, Course Analysis Commissions

and with the student groups;

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 

Ver ponto 2.3.1.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 

See point 2.3.1.

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

 É estimulada uma participação ativa de docentes e estudantes nas tomadas de decisão. São proporcionados aos alunos,
 questionários no sistema de informação de apoio ao ensino (SIDE), sobre as unidades curriculares e os docentes que

 as lecionam. Os resultados dessa avaliação são fornecidos às Escolas. Internamente, esta ferramenta, entre outras tais
como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação ao seu desempenho.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 It is evidenced the active participation of professors and students in decision making processes. Surveys in the

 information system of teaching support (SIDE)are provided to students, about the curricular units and faculty involved.
 The results of this evaluation are provided to School. Internally, this tool, among others, such as the analysis of school
 success, are used for school do an assessment to its performance.

2.4. Observações

2.4 Observações.
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Nada a declarar

2.4 Observations.
Nothing to declare

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.
 Paulo José de Azevedo Pinto Rema. professor Associado com Agregação. Regime de exclusividade

 
Luís Mendes Ferreira. Professor Auxiliar. Regime de exclusividade

 
Maria José marques Gomes. Professora Auxiliar. Regime de exclusividade

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Paulo Jose de Azevedo
Pinto Rema

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
António Mário
Domingues Silvestre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Maria José Felix
Saavedra

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Maria José Marques
Gomes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Maria Teresa Rangel
Figueiredo

Professor Coordenador
Principal ou equivalente Doutor Ciência Animal-

Fisiologia 100 Ficha
submetida

José Carlos Marques
De Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Cristina Vitória de
Miranda Guedes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Jorge Manuel Teixeira
de Azevedo

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia

Zootécnica 100 Ficha
submetida

Severiano José Cruz da
Rocha e Silva

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Victor Manuel Carvalho
Pinheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Divanildo Outor
Monteiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Miguel António
Machado Rodrigues

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida

Luís Mendes Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
     1300  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 13

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/ea5a72e8-1d8c-34d9-c798-5ffdb7770a32
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/13e32c8f-da6c-8636-d342-600471a19a2b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/243eda2b-bf49-dee9-38a9-600471090e7e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/252ded77-fb6d-ef13-2e79-600471dbce8d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/db540689-cfbd-acb4-9cec-60047222984c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/3bac7efe-144c-1ff0-58d4-600472dd9654
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/d3381846-6605-1439-5933-6004727d77bd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/db7e2fa5-01f6-4578-b99a-600472007df1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/61b08896-e58a-536c-467c-60047465260d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/3a43675f-afd9-1b43-5372-600474bef352
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/916bd3a3-6179-42b8-e147-60047483826a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/aeb42630-5dbc-550e-34ce-6022f0bae1a6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/annexId/5bc54db2-3a1a-0370-27dd-602577e62aa0


26/02/2021 ACEF/2021/0900147 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e88d321b-1697-fd96-4439-5ff6e8e1618b&formId=2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78… 7/18

3.4.1.2. Número total de ETI.
13

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: 13 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically
qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching
staff holding a PhD (FTE): 13 100

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

0 0 13

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 13

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

12 92.307692307692 13

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 13

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

Pessoal não docente de diversas unidades orgânicas da UTAD (Departamentos, serviços centrais, etc.) colabora com o
curso de 3º Ciclo de Estudos em Ciência Animal em tarefas administrativas, apoio a laboratórios, etc.

 Pelo maior envolvimento neste Programa, destacaremos o pessoal não docente do Departamento de Zootecnia,
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constituído por 3 Técnicos Superiores, 6 Assistentes Técnicos e 8 Assistentes Operacionais, que desenvolvem atividade
nas áreas administrativa, laboratorial ou afins (Laboratórios de Nutrição e de Fisiologia, Unidade de Abate e Avaliação de
Carcaças, Pavilhão de Digestibilidade) e no apoio às Instalações Animais e Unidade de Aquacultura.
Este pessoal está organizado em equipas supervisionadas por um técnico superior, responsável pelo desenvolvimento do
trabalho da equipa e sua coordenação com pessoal docente.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non teaching staff of several units of UTAD (Departments, central services, etc..) will be working with the 3rd
Cycle in Animal Science, performing different tasks, such as administrative work, laboratory support, etc.
Because of their greater involvement in this course, we highlight the non teaching staff of the Animal Science
Department. It consists of 3 Technicians, 6 Technical Assistants and 8 Operating Assistants, developing
activities in administration, related laboratory activities (Nutrition and Physiology Laboratories, Slaughter and
Carcass Evaluation Unit, and Digestibility Facilities), and support to the Animal Facilities Unit and Aquaculture
Unit. The nonacademic staff is organized in teams supervised by a senior technician, responsible for developing
the team's work and its coordination with the teaching staff.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os trabalhadores não docentes que apoiam o curso estão divididos pelas três carreiras da administração pública: técnicos
superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non academic staff supporting the study programe are divided by the three public administration careers: higher
technicians, technical assistants and operating assistants

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. 
12

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 41.7
Feminino / Female 58.3

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
Doutoramento 7
Doutoramento 2
Doutoramento 3
 12

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
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Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 15 10 10
N.º de candidatos / No. of candidates 2 7 12
N.º de colocados / No. of accepted candidates 2 4 10
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 0 2 6
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. 
Nada a declarar

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Nothing to declare

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 1 0 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 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). 

Nutritional Valorization of Cowpea (Vigna Unguiculata) Co-Product for Animal Feeding. 2019. APROVADO

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). 

Nutritional Valorization of Cowpea (Vigna Unguiculata) Co-Product for Animal Feeding. 2019. APROVED

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
-

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

-
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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). 

-

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). 

-

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
-

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
-

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

CECAV - UTAD Muito Bom Muito Bom 6 .
CITAB - UTAD Muito Bom Muito Bom 3 .
CIIMAR - Porto Excelente Excelente 1 .

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681
 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/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681
 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. 

Ver ponto 6.2.5

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. 

See point 6.2.5

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. 

Tomando como exemplo o ano de 2018, os docentes do Departamento de Zootecnia estiveram envolvidos em cerca de 21
atividades cientificas e tecnológicas repartidas por projetos de investigação (nacionais e internacionais) e prestações de
serviços que envolveram um financiamento total na ordem dos 11.500 M€ com um financiamento para a UTAD na ordem 6
M€. 

Existe um centro de investigação multidisciplinar em ciência animal (CECAV), classificado com Muito Bom, que facilita a
integração precoce nos processos de investigação dos estudantes de doutoramento, que cedo podem integrar projectos
em curso.

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. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681
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Taking 2018 as an example, the teachers of the Department of Zootecnia were involved in about 21 scientific and
technological activities divided into research projects (national and international) and service provision that involved a
total financing in the order of 11 500 M € with a financing for UTAD in the order of 6 M €.

There is a multidisciplinary research center in animal science (CECAV), rated Very Good, which facilitates early integration
into the research processes of doctoral students, who can soon integrate ongoing projects.

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 37.5
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) 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). 0

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). 
Existe um coordenador Erasmus por Departamento. 

 A UTAD dispõe de um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), que assegura a prossecução das
 atividades de internacionalização no campo da cooperação e da mobilidade académica

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
There is an Erasmus Coordinator by Department. 

 The UTAD has an Office of international relations and mobility (GRIM), which ensures the pursuit of the internationalization
activities in the field of cooperation and academic mobility.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Nada a declarar

6.4. Eventual additional information on results.
 Nothing to declare

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._5012-2019.pdf
 

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/2f1a72f0-c2af-d529-8335-5ffdb78df681/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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>

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
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8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

Todo o corpo docente apresenta formação académica ao nível de doutoramento, com tradição e reconhecimento no
ensino da ciência animal na UTAD.
Todos os professores estão em regime de tempo integral com vínculo à instituição há mais de três anos.
A maior parte dos docentes desenvolvem a sua atividade em 3 centros de investigação reconhecidos na área científica do
ciclo de estudos tendo 2 classificação de Muito Bom (CECAV e CITAB) e o terceiro a classificação de Excelente (CIIMAR).
Recentemente dois destes centros passaram a integrar 2 laboratórios associados aumentando o potencial de dotação
financeira e investigação. Laboratório Associado em Ciência Animal e Veterinária - AL4AnimalS - integra o CECAV da
UTAD, o CECA da Universidade do Porto e o CIISA da Universidade de Lisboa
Todas as dissertações de doutoramento estão integradas em projetos de investigação e bolsas de investigação
associadas a programas doutorais. 
Existência de instalações laboratoriais e de atividade pecuária, com condições de suportarem planos de Investigação
fundamental e aplicada, na área da Ciência Animal.
Facilidade nos contactos entre docentes e alunos, ocorrendo um acompanhamento personalizado do aluno pelo
orientador. 
Natureza flexível do plano curricular, o que permite que o aluno o ajuste aos seus interesses científicos.
Capacidade de atração de estudantes estrangeiros (de países lusófonos, em particular) 
Fomento à divulgação do trabalho dos alunos em revistas científicas e à participação em encontros científicos nacionais e
internacionais. 
Prática de apresentação de seminários de investigação.

8.1.1. Strengths 

The entire teaching staff has academic training at the doctoral level, with tradition and recognition in animal science
teaching at UTAD.
All professors have been working full-time with the institution for more than three years.
Most professors develop their activity in 3 research centers recognized in the scientific area of the study cycle, with 2
classification of Very Good (CECAV and CITAB) and one Excellent (CIIMAR). Recently, two of these centers started to
integrate 2 associated laboratories, increasing the potential for financial and research endowments. Associated Laboratory
in Animal and Veterinary Science - AL4AnimalS - integrates CECAV from UTAD, CECA from University of Porto and CIISA
from University of Lisbon.
All doctoral dissertations are integrated into research projects and research grants associated with doctoral programs.
Existence of laboratory facilities and livestock activities, with conditions to support fundamental and applied research
plans, in the area of Animal Science.
Easiness of contacts between professors and students, with a personalized monitoring of the student by the advisor.
Flexible nature of the curriculum, which allows students to adjust it to their scientific interests.
Ability to attract foreign students (in particular from Portuguese-speaking countries)
Promotion of the dissemination of students' work in scientific journals and participation in national and international
scientific meetings.
Practice of presenting research seminars.

8.1.2. Pontos fracos 

O número de candidaturas e admissões é superior ao número de matrículas efetivas, o que resulta essencialmente do
número limitado de bolsas individuais de doutoramento. Importa, no entanto, registar que esta situação tem vindo a
melhorar, tendo sido no presente ano letivo atribuídas 3 bolsas de doutoramento pelo CECAV.

Inexistência de protocolos que permitam a realização de teses de doutoramento em ambiente empresarial.

8.1.2. Weaknesses 

The number of applications and admissions is higher than the number of effective enrollments, which essentially results
from the limited number of individual doctoral scholarships. However, it is important to note that this situation has been
improving, with 3 PhD scholarships awarded by CECAV in the present academic year.

Absence of protocols that allow the realization of doctoral theses in a business environment.

8.1.3. Oportunidades 
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Uma melhor divulgação do curso e a tentativa do estabelecimento de parecerias concretas com outras instituições
nacionais e internacionais poderá aumentar a procura atual.
A existência e a perspectiva de aprovação de projetos estruturantes no ambito da Ciência Animal irão permitir atrair
alunos nacionais e internacionais para a prossecução dos seus trabalhos de doutoramento.
Oportunidades de internacionalização e atração de estudantes de países estrangeiros, nomeadamente de países de língua
oficial portuguesa.
Aumento do número das bolsas de doutoramento através dos centros de investigação e programas doutorais.
O previsível aumento do número de projetos financiados poderá constituir uma oportunidade para envolver investigadores
e pós-docs afetos a estes projetos de investigação em tarefas de docência.

8.1.3. Opportunities 

A better dissemination of the course and the attempt to establish concrete partnerships with other national and
international institutions has been increasing the current demand.
The existence and the prospect of approval of structuring projects in the scope of Animal Science will allow to attract
national and international students to pursue their doctoral work.
Internationalization opportunities and attracting students from foreign countries, namely from Portuguese speaking
countries.
Increase in the number of doctoral grants through research centers and doctoral programs.
The foreseeable increase in the number of funded projects could be an opportunity to involve researchers and postdocs
involved in these research projects in teaching tasks.

8.1.4. Constrangimentos 

Constrangimentos ligados: 
(i) à formação/atualização, 
As restrições orçamentais têm dificultado a renovação dos recursos humanos do Departamento de Zootecnia, implicando:
1. a redução do número de docentes, dado que os que se aposentam não são substituídos.
2. deste facto decorre a sobrecarga dos docentes em atividades letivas e dispersão do ensino por várias unidades
curriculares de 1º, 2º e 3º ciclo, além das atividades de gestão académica, de investigação e extensão universitária que
desempenham, o que contribui para diminuir a sua disponibilidade i) para a leitura, a reflexão e a evolução no
conhecimento e preparação de temas inovadores; ii) para a participação em programas de mobilidade de docentes,
frequência de cursos de formação avançada e de natureza tecnológica; iii) para participação em projetos de investigação e
desenvolvimento tecnológico, iv) para participação em eventos de divulgação científica e/ou tecnológica.
3. a redução de funcionários não docentes, com prejuízo evidente do suporte e acompanhamento do trabalho experimental
a desenvolver nos laboratórios e instalações animais.
4. a disponibilidade limitada de docentes para assegurar o ensino em áreas emergentes da Ciência Animal.

(ii), incentivos à progressão na carreira académica
Oportunidades para progressão na carreira (docente e não docente) são muito limitadas, o que é um fator de
desmotivação.
A diminuição sistemática e contínua do investimento público (para ensino e investigação) compromete o equilíbrio
orçamental do Departamento de Zootecnia (departamento âncora do curso) bem como o grau de satisfação do pessoal
não docente, do corpo docente, dos investigadores e dos estudantes.
É perceção da maior parte dos docentes que o sistema de avaliação dos docentes não permite uma correta avaliação de
todas as atividades por eles desenvolvidas, a que acresce o bloqueio da progressão remuneratória dos docentes do
ensino superior.

(iii) mobilidade dos docentes. 
A mobilidade dos docentes tem sido reduzida, para o que têm contribuído vários fatores: 1) pouca disponibilidade
decorrente da elevada carga horária de serviço docente 2) a extensão do ano letivo e 3) falta de motivação dos docentes
para aderirem aos programas de mobilidade.

8.1.4. Threats 

Constraints connected with:

(i) training/update, 
Budget constraints have made it difficult to renew the human resources of the Animal Science Department, implying:
1. Decrease of the number of professors, given that those who retire are not replaced;
2. This fact results from the work overload of professors in teaching activities and the dispersion of teaching across
several curricular units of 1st, 2nd and 3rd cycle, in addition to the activities of academic management, research and
extension that they perform, it contributes to reduce their availability i ) for reading, reflection and evolution in knowledge
and preparation of innovative themes; ii) for participation in professor mobility programs, attendance of advanced training
courses and of a technological nature; iii) to participate in research and technological development projects, iv) to
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participate in scientific and / or technological dissemination events.
3. The reduction of non-teaching staff, with evident loss of support and monitoring of the experimental work to be carried
out in laboratories and animal facilities.
4. The limited availability of professors to ensure teaching in emerging areas of Animal Science.

(ii), incentives for career development, 
Opportunities for career advancement (teaching and non-teaching) are very limited, which is a demotivating factor.
The systematic and continuous decrease in public investment (for teaching and research) compromises the budget
balance of the Animal Science Department (the course's anchor department) as well as the degree of satisfaction of non-
teaching staff, teaching staff, researchers and students.
It is the perception of most teachers that the professor evaluation system does not allow a correct evaluation of all the
activities they develop, which adds to the blocking of the higher education teachers' salary progression.

(iii) mobility of teaching staff. 
Professors mobility has been reduced, to which several factors have contributed: 1) scarce availability due to the high
workload of teaching service 2) the extension of the schoolyear and 3) lack of motivation of professors to embrace mobility
programs.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Bolsas de doutoramento

 
É expectável que a criação de 2 laboratórios associados fomentem a dotação financeira para atribuição de um maior
numero de bolsas de doutoramento.

8.2.1. Improvement measure 
PhD scholarships

 
It is expected that the creation of 2 associated laboratories will encourage the financial allocation to award a greater
number of doctoral grants.

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Evolução do numero de bolsas obtidas

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Evolution of the number of scholarships obtained

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Protocolos em ambiente empresarial

 
A instituição deve fomentar o desenvolvimento de protocolos empresariais envolvendo, dentro do possível, outras
universidades e centros de investigação

8.2.1. Improvement measure 
Protocols in a business environment

 
The institution should encourage the development of business protocols involving, as far as possible, other universities
and research centers
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Rácio de protocolos/numero de teses

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Protocol / number of theses ratio

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:
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<sem resposta>

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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>
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9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


