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ACEF/2021/1001631 — 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.
 PERA/1617/1001631

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-09-28

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._Melhoria-Improvement 5.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Houve melhoria de instalações do Departamento de Ciências Veterinárias da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias

(ECAV) da UTAD, nomeadamente dos Laboratórios de Histologia e Anatomia Patológica, Microbiologia Médica, de
Parasitologia e de Tecnologia, Qualidade e Segurança Alimentar. No Departamento de Zootecnia (ECAV) houve também
melhoria de instalações ao nível do Laboratório de Anatomia.
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4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
There was an improvement in the facilities of the Department of Veterinary Sciences of the School of Agricultural and
Veterinary Sciences (ECAV) of UTAD, namely the Laboratories of Histology and Pathological Anatomy, of Medical
Microbiology, of Parasitology and of Technology, Quality and Food Safety. In the Department of Zootechnics (ECAV), there
was also an improvement in facilities at the level of the Laboratory of Anatomy.

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.
O Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV), no qual se encontra integrada a maioria dos docentes do ciclo de
estudos, viu recentemente a sua classificação passar de Bom a Muito Bom, no âmbito da avaliação nacional de unidades
de investigação científica. Esta circunstância constitui um bom indicador da valia científica do CECAV, dos docentes, entre
os quais aqueles que são membros integrados do CECAV, e também do 3º ciclo em Ciências Veterinárias da UTAD. Através
de alguns docentes do ciclo de estudos foi também estabelecida ligação a outros centros ou grupos de investigação
externos à UTAD, nomeadamente: ICVS/3Bs – LA (Laboratório Associado Instituto de Ciências da Vida e da Saúde / Grupo
de Investigação em Biomateriais, Biodegradaveis e Biomiméticos),.Laboratório Associado para a Química Verde -
Tecnologias e Processos Limpos (REQUIMTE) e CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental) -
com a classificação FCT de Muito Bom ou Excelente.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The Animal and Veterinary Research Centre (CECAV), in which most of the professors of the study cycle are integrated,
recently saw its rating go from Good to Very Good, within the scope of the national assessment of scientific research units.
This circumstance is a good indicator of the scientific value of CECAV, of teachers, including those who are integrated
members of CECAV, and also of the 3rd cycle in Veterinary Sciences at UTAD. Through some professors of the study cycle,
a link was also established with other centers or research groups external to UTAD, namely: ICVS / 3Bs - LA (Associated
Laboratory Institute of Life and Health Sciences / Biomaterials, Biodegradable and Biomimetic Research Group),
Associated Laboratory for Green Chemistry - Technologies and Processes Clean (REQUIMTE) and CIIMAR (Centre for
Interdisciplinary Marine and Environmental Research) - with the FCT classification of Very Good or Excellent.

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Devido à crescente necessidade da utilização de recursos “online” na lecionação de algumas UC do curso, procedeu-se
recentemente ao reforço da infraestrutura “wireless” eduroam nas salas de aula do edifício da Escola de Ciências Agrárias
e Veterinárias (ECAV) e ao reequipamento de algumas salas de aula com o intuito de facilitar a utilização de equipamentos
informáticos portáteis durante as aulas (cadeiras, mesas e cablagem para ligação e alimentação de equipamentos
portáteis).

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Due to the growing need to use online resources in the teaching of some CU of the course, the eduroam wireless
infrastructure was recently reinforced in the classrooms of the School of Agrarian and Veterinary Sciences (ECAV)
building. Some rooms have also been retroffite in order to facilitate the use of portable computer equipment during classes
(chairs, tables and wiring for connecting and feeding portable equipment).

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.
Não aplicável.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Not applicable.
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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.
Ciências Veterinárias

1.3. Study programme.
Veterinary Sciences

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Despacho_6465_2012.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências Veterinárias

1.6. Main scientific area of the study programme.
Veterinary Sciences

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

640

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
3 anos (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.
15

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>
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1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
• Mestre ou equivalente legal em Medicina Veterinária, Medicina, Ciências Biomédicas, Engenharia Zootécnica, Biologia,
Biotecnologia para as Ciências da Saúde, Segurança Alimentar ou áreas equivalentes; 
• Titulares do grau de Licenciado em Medicina Veterinária ou em áreas afins às Ciências Veterinárias detentores de um
currículo escolar ou científico relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de
estudos pelo Conselho Científico da ECAV, ouvida a Comissão Diretiva do Curso; 
• Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional especialmente relevante que seja reconhecido como
atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos .

1.11. Specific entry requirements.
• Master or legal equivalent in Veterinary Medicine, Medicine, Biomedical Sciences, Zootechnical Engineering, Biology,
Biotechnology for Health Sciences, Food Safety or equivalent areas;
• Holders of a degree in Veterinary Medicine or in areas related to Veterinary Sciences that have a relevant academic or
scientific curriculum recognized as certifying the capacity to carry out this cycle of studies, as attested by the ECAV
Scientific Council, after hearing the Course's Executive Committee
• Holders of a particularly relevant academic, scientific or professional curriculum that is recognized as attesting to the
ability to carry out this cycle of studies.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não Aplicável

1.12.1. If other, specify:
Not applicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

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

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

Docentes adicionais, qualificação académica e regime de prestação de serviços:

2019/2020

Ana Margarida de Oliveira Martins Guerreiro Calado - doutoramento em Ciências Biológicas, regime de dedicação
exclusiva

João Carlos Caetano Simões - doutoramento em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

Maria João Miranda Pires - doutoramento em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

2018/2019

Anabela Gouveia Antunes Alves - agregação em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa - doutoramento em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

Aura Antunes Colaço - agregação em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

Ana Luísa Guimarães Dias Lourenço - doutoramento em Ciência Animal, regime de dedicação exclusiva

José Manuel de Melo Henriques de Almeida - doutoramento em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

Maria José Félix Saavedra Mocho - agregação em Ciência Animal, regime de dedicação exclusiva

2017/2018

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/cbd0984c-c4a9-0c7d-69ca-5ffdb76b4fa9/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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Ana Patrícia Antunes Lopes - doutoramento em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

Luís Miguel Viana Maltez da Costa - doutoramento em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

Maria das Neves Mitelo Morão de Paiva Cardoso - doutoramento em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

Nuno Francisco Fonte Santa Alegria - doutoramento em Ciências Veterinárias, regime de dedicação exclusiva

1.15. Observations.
Additional teachers, academic qualification and service provision regime:

2019/2020

Ana Margarida de Oliveira Martins Guerreiro Calado - PhD in Biological Sciences, full-time

João Carlos Caetano Simões - PhD in Veterinary Sciences, full-time

Maria João Miranda Pires - PhD in Veterinary Sciences, full-time

2018/2019

Anabela Gouveia Antunes Alves - aggregation in Veterinary Sciences, full-time

Ana Celeste Andrade Martins de Carvalho Bessa - PhD in Veterinary Sciences, full-time

Aura Antunes Colaço - aggregation in Veterinary Sciences, full-time

Ana Luísa Guimarães Dias Lourenço - PhD in Animal Science, full-time 

José Manuel de Melo Henriques de Almeida - PhD in Veterinary Sciences, full-time

Maria José Félix Saavedra Mocho - aggregation in Animal Science, full-time

2017/2018

Ana Patrícia Antunes Lopes - PhD in Veterinary Sciences, full-time

Luís Miguel Viana Maltez da Costa - PhD in Veterinary Sciences, full-time

Maria das Neves Mitelo Morão de Paiva Cardoso - PhD in Veterinary Sciences, full-time

Nuno Francisco Fonte Santa Alegria - PhD in Veterinary Sciences, full-time

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):
Clínica Clinic
Qualidade e Segurança Alimentar Food Quality and Safety
Sanidade Animal Animal Health
Ciências Biomédicas Biomedical Sciences

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

2.2. Estrutura Curricular - Clínica
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2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Clínica

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Clinic

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

Ciências Veterinárias CVET 165 6
Matemática MAT 5 0
Outros OT 0 4
(3 Items)  170 10  

2.2. Estrutura Curricular - Qualidade e Segurança Alimentar

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Qualidade e Segurança Alimentar

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Food Quality and Safety

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

Ciências Veterinárias CVET 165 6
Matemática MAT 5 0
Outros OT 0 4
(3 Items)  170 10  

2.2. Estrutura Curricular - Sanidade Animal

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Animal Health

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

Ciências Veterinárias CVET 165 6
Matemática MAT 5 0
Outros OT 0 4
(3 Items)  170 10  

2.2. Estrutura Curricular - Ciências Biomédicas
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2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Ciências Biomédicas

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Biomedical Sciences

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

Ciências Veterinárias CVET 165 6
Matemática MAT 5 0
Outros OT 0 4
(3 Items)  170 10  

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.

O trabalho desenvolvido nas UC de Bioestatística Avançada e de Seminário (ambas obrigatórias) é contínuo e progressivo,
combinando momentos expositivos com aprendizagem participativa e trabalho autónomo. Nas UC de Opção o processo
de ensino e aprendizagem assenta na tipologia tutorial. Os docentes são responsáveis por garantir que as metodologias
de ensino e aprendizagem se adequam aos objetivos das respetivas UC. Atendendo a que se trata de um curso de
doutoramento, é incentivado o processo de autoaprendizagem. Os estudantes têm, assim, um papel ativo na definição do
processo de aprendizagem, tendo a possibilidade de propor temas/assuntos a investigar. No método de avaliação
estabelecido em cada UC são definidos os critérios que permitem aferir do cumprimento dos objetivos. O grau de
cumprimento dos objetivos é mensurado através da implementação do processo de avaliação e da análise dos resultados
obtidos.

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 work developed in the CU of Advanced Biostatistics and of Seminar (both mandatory) is continuous and progressive,
combining expository moments with participatory learning and autonomous work. In Option CU, the teaching and learning
process is based on the tutorial typology. Professors are responsible for ensuring that teaching and learning
methodologies are suited to the objectives of the respective CU. Since this is a PhD course, the self-learning process is
encouraged. Thus, students have an active role in defining the learning process, having the possibility to propose themes /
subjects to investigate. In the evaluation method established in each CU, criteria are defined that allow the achievement of
objectives to be measured. The degree of achievement of the objectives is checked by implementing the evaluation
process and analyzing the results obtained.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Na UTAD, um ECTS (European Credit Transfer System) corresponde a 27 horas de trabalho. Há duas UC obrigatórias, cada
uma com 5 ECTS (135 horas de trabalho), estando previsto que o estudante selecione cinco de entre 27 UC de Opção, cada
uma com 2 ECTS (30 horas). As seis UC de Elaboração da Tese de Doutoramento contam no seu conjunto para 160 ECTS
(4320 horas). O retorno obtido dos estudantes, a par dos resultados académicos obtidos, indicia que existe
correspondência adequada entre o número de ECTS e a carga de trabalho que lhes corresponde.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
At UTAD, an ECTS (European Credit Transfer System) corresponds to 27 hours of work. There are two compulsory CUs,
each with 5 ECTS (135 hours of work), with the student expected to select five out of 27 Option CUs, each of which with 2
ECTS (30 hours). The six CUs entitled Thesis Preparation Units count all together for 160 ECTS (4320 hours). TThe
feedback obtained from the students, together with the academic results obtained, indicates that there is an adequate
correspondence between the number of ECTS and the workload that corresponds to them.

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

A UTAD tem uma plataforma de comunicação entre docentes e discentes, o Sistema de Informação de Apoio ao Ensino
(SIDE). Os docentes preenchem a Ficha da Unidade Curricular (FUC), na qual consta a metodologia de avaliação assim
como os objetivos da UC e competências a desenvolver, e a demonstração da coerência dos conteúdos programáticos e
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das metodologias de ensino com os objetivos da UC, sendo que os estudantes podem sugerir adaptações à mesma. O
SIDE serve também para registar os sumários, as presenças, as datas e os resultados da avaliação, facilitando igualmente
a comunicação através da colocação de avisos. No final do semestre, os estudantes preenchem um questionário de
natureza pedagógica relativo à UC. A plataforma comporta também um formulário para o docente responsável elaborar o
Relatório de Unidade Curricular (RUC), em que são descritos os resultados da UC, bem como as causas de eventuais
resultados menos satisfatórios e as necessárias estratégias de melhoria.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
UTAD has a communication platform between professors and students, the Teaching Support Information System (SIDE).
Teachers fill out the Course Unit Form (CUF), which contains the evaluation methodology as well as the objectives of the
CU and competences to be developed, as well as the demonstration of the coherence of the syllabus and teaching
methodologies with the objectives of the CU, with students being able to suggest adaptations to it. SIDE also serves to
record the summaries, attendance, dates and results of the evaluation, also facilitating communication through the posting
of notices. At the end of the semester, students complete a pedagogical questionnaire related to the CU. The platform also
includes a form for the responsible teacher to prepare the Course Unit Report (CUR), in which the CU results are
described, including potential causes of any less satisfactory results and the necessary improvement strategies.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Nenhuma observação.

2.4 Observations.
 No observations.

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.
 Luís Miguel Martins Lucas Cardoso - diretor de curso, presidente da comissão de curso, doutoramento em Ciências

Veterinárias, professor associado com agregação, regime de dedicação exclusiva / course director, chairperson of the
course commission, PhD in Veterinary Sciences, associate professor with habilitation, full-time.

 
Paula Cristina Avelar Rodrigues - vice-diretora de curso, membro docente da comissão de curso, doutoramento em
Ciências Veterinárias, professora auxiliar, regime de dedicação exclusiva / course vice-director, member of the course
commission, PhD in Veterinary Sciences, assistant professor, full-time.

 
Bruno Jorge Antunes Colaço - membro docente da comissão de curso, doutoramento em Ciências Veterinárias, professor
auxiliar, regime de dedicação exclusiva / member of the course commission, PhD in Veterinary Sciences, assistant
professor, full-time.

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

Adelina Maria Gaspar
Gama Quaresma

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias /

Veterinary Sciences 100 Ficha
submetida

Alexandra Sofia Miguéns
Fidalgo Esteves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Ana Cristina Silvestre
Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências veterinárias 100 Ficha

submetida
Ângela Maria Ferreira
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
António Mário Domingues
Silvestre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Artur Severo Proença
Varejão

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha
submetida
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Bruno Jorge Antunes
Colaço

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Carlos Alberto Antunes
Viegas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Carlos Alberto e Silva
Venâncio

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias -

Ramo Ciências Biomédicas 100 Ficha
submetida

Cristina Maria Teixeira
Saraiva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias/

Veterinary Sciences 100 Ficha
submetida

Felisbina Luísa Pereira
Guedes Queiroga

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Fernanda Aurora Gomes
de Seixas Travassos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências

Veterinárias 100 Ficha
submetida

Filipe da Costa Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Isabel Cristina Ribeiro
Pires

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
José António de Oliveira e
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias/Ciência

Alimentar 100 Ficha
submetida

José Carlos Marques de
Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
José Júlio Gonçalves
Barros Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal / Fisiologia

Animal 100 Ficha
submetida

Justina Maria Prada
Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Luís Avelino da Silva
Coutinho Patarata

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias – Ciência.

Alimentar 100 Ficha
submetida

Luís Miguel Martins Lucas
Cardoso

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias /

Veterinary Sciences 100 Ficha
submetida

Maria de Lurdes Ribeiro
Pinto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria dos Anjos Clemente
Pires

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida

Maria Isabel Ribeiro Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria Madalena Vieira
Pinto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Maria Sofia Rodrigues
Alves Pimenta

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias, Ramo

clínico 100 Ficha
submetida

Patrícia Alexandra Curado
Quintas Dinis Poeta

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Veterinárias 100 Ficha
submetida

Paula Alexandra Martins
de Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Veterinary Sciences 100 Ficha

submetida
Paula Cristina Avelar
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha

submetida
Sandra Maria Rosa
Sacoto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
     2900  

<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.
 29

3.4.1.2. Número total de ETI.
 29

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos
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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: 29 100

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): 29 100

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

29 100 29

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 29

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

29 100 29

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 29

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

N = 32; regime de dedicação exclusiva.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
N = 32; full-time

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Escolaridade não superior = 23

 
Licenciatura = 4
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Mestrado = 4

Doutoramento = 1

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
No higher education = 23

Bachelor's degree ("licenciatura") = 4

Master's degree = 4

PhD degree = 1

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. 
36

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 19
Doutoramento 6
Doutoramento 11
 36

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 17 15 18
N.º de candidatos / No. of candidates 8 13 43
N.º de colocados / No. of accepted candidates 8 12 18
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 7 10 18
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
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Ramo de Ciências Biomédicas: 6 doutorandos; ramo de Clínica: 18 doutorandos; ramo de Qualidade e Segurança
Alimentar: 3 doutorandos; ramo de Sanidade Animal: 8 doutorandos.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Branch of Biomedical Sciences: 6 PhD students; branch of Clinic: 18 doctoral students; branch of Quality and Food Safety:
3 PhD students; and branch of Animal Health: 8 doctoral students.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 3 4 3
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 2 2 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 0 1

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

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 0 1 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). 

2017/2018
 

1. Histopathology and immunohistochemistry characterization of mammary lesions chemically-induced by 7,12-
dimethylbenz(a)anthracene and 1-methyl-1-nitrosourea in female Sprague-Dawley rats [título original em inglês]. Ciências
Biomédicas. 2017. Aprovado.

 
2. Bioceramics in tissue regeneration in furcation perforations in a canine model [título original em inglês]. Ciências
Biomédicas. 2017. Aprovado.

 
3. Morfologia radiográfica da articulação coxofemoral na raça cão Serra da Estrela: análise da influência da idade, sexo
displasia da anca e lassidão articular. Clínica. 2018. Aprovado.

 
2018/2019

 
4. Coxiella burnetii in central Portugal as an emerging disease in a One Health perspective [título original em inglês].
Sanidade Animal. 2019. Aprovado.

 
5. Adulteration of foods from animal origin – Consumer perception about food labelling and spectroscopic methods for
detection of fresh food alteration [título original em inglês]. Qualidade e Segurança Alimentar. 2019. Aprovado.

 
6. Welfare of poultry – Assessment of welfare indicators along the food chain [título original em inglês]. Qualidade e
Segurança Alimentar. 2019. Aprovado.

 
2019/2020

 
7. Medical honey: activity towards antibiotic resistant Staphylococcus pseudointermedius and Malassezia pachydermatis
in canione folliculitis and otitis [título original em inglês]. Clínica. 2019. Aprovado.

 
8. Acute phase proteins in feline medicine – acute phase proteins response in feline natural infection by hemotropic
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mycoplasmas (hemoplasmas), in feline pyometra and in feline spontaneous malignant mammary tumors [título original em
inglês]. Clínica. 2019. Aprovado.

9. Characterization and optimization of sheep as an animal model of osteoporosis – follow-up of bone turnover markers,
bone mineral density and mechanical properties and bone remodelling after osteoporosis induction [título original em
inglês]. Clínica. 2020. Aprovado.

10. Evaluation of survival of pathogenic microorganisms on animal manure under ambient conditions. A One Health
approach [título original em inglês]. Sanidade Animal. 2020. Aprovado.

11. The impact of anthropogenic pressures on the mortality of wild animals in northern Portugal: a contribute to wild fauna
preservation [título original em inglês]. Ciências Biomédicas. 2020. Aprovado.

12 Influência dos animais de companhia (Canis lupus familiaris e/ou Felis catus domesticus) nos estados depressivos, de
ansiedade, de demência e nos níveis de tensão arterial da população idosa da Região Autónoma da Madeira. Ciências
Biomédicas. 2020. Aprovado.

2020/2021

13. Kinematic gait analysis in the recovery of thoracic spinal cord injured rats and peripheral nerve regeneration in sheep
[título original em inglês]. Clínica. 2020. 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). 

2017/2018

1. Histopathology and immunohistochemistry characterization of mammary lesions chemically-induced by 7,12-
dimethylbenz(a)anthracene and 1-methyl-1-nitrosourea in female Sprague-Dawley rats [original title in English]. Biomedical
Sciences. 2017. Approved.

2. Bioceramics in tissue regeneration in furcation perforations in a canine model [original title in English]. Biomedical
Sciences. 2017. Approved.

3. Radiographic morphology of the hip joint in the Serra da Estrela dog breed: analysis of the influence of age, sex, hip
dysplasia and joint laxity [original title in Portuguese]. Clinic. 2018. Approved.

2018/2019

4. Coxiella burnetii in central Portugal as an emerging disease in a One Health perspective [original title in English]. Animal
Health. 2019. Approved.

5. Adulteration of foods from animal origin – Consumer perception about food labelling and spectroscopic methods for
detection of fresh food alteration [original title in English]. Food Quality and Safety. 2019. Approved.

6. Welfare of poultry – Assessment of welfare indicators along the food chain [original title in English]. Food Quality and
Safety. 2019. Approved.

2019/2020

7. Medical honey: activity towards antibiotic resistant Staphylococcus pseudointermedius and Malassezia pachydermatis
in canione folliculitis and otitis [original title in English]. Clinic. 2019. Approved.

8. Acute phase proteins in feline medicine – acute phase proteins response in feline natural infection by hemotropic
mycoplasmas (hemoplasmas), in feline pyometra and in feline spontaneous malignant mammary tumors [original title in
English]. Clinic. 2019. Approved.

9. Characterization and optimization of sheep as an animal model of osteoporosis – follow-up of bone turnover markers,
bone mineral density and mechanical properties and bone remodelling after osteoporosis induction [original title in
English]. Clinic. 2020.Approved.

10. Evaluation of survival of pathogenic microorganisms on animal manure under ambient conditions. A One Health
approach [original title in English]. Animal Health. 2020. Approved.

11. The impact of anthropogenic pressures on the mortality of wild animals in northern Portugal: a contribute to wild fauna
preservation [original title in English]. Biomedical Sciences. 2020. Approved.

12. Influence of pets (Canis lupus familiaris and/or Felis catus domesticus) on depressive, anxiety, dementia and blood
pressure levels in the elderly population of the Autonomous Region of Madeira [original title in Portuguese]. Biomedical
Sciences. 2020. Approved.
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2020/2021

13. Kinematic gait analysis in the recovery of thoracic spinal cord injured rats and peripheral nerve regeneration in sheep
[original title in English]. Clinic. 2020. Approved.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Não se registam diferenças entre os quatro ramos do curso. O êxito académico nas diversas UC do ciclo de estudos é
total. As situações de não aprovação resultam da não comparência aos diversos episódios de avaliação.

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

There are no differences between the four branches of the course. Academic success in the various CUs of the study cycle
is total. The situations of non-approval result from not showing up to the different episodes of evaluation.

6.1.4. Empregabilidade.

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

Segundo dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciências (DGEEC) , em 23 doutorados em Ciências
Veterinárias pela UTAD entre 2015 e 2019 , não se registam situações de desemprego.

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 data from the Directorate-General for Education and Science Statistics (DGEEC), in 23 PhDs in Veterinary
Sciences by UTAD between 2015 and 2019, there are no unemployment situations.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Entre os doutorados em Ciências Veterinárias pela UTAD não se verificam situações de desemprego. Esta situação
verifica-se desde o ano 2000. Com efeito de 2000 a 2019 houve 32 doutorados em Ciências Veterinárias pela UTAD e,
também segundo a DGEEC, entre os mesmos não há registos de casos de desemprego.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Among the PhDs in Veterinary Sciences by UTAD there are no unemployment situations. This situation has occurred since
2000. With effect, from 2000 to 2019, there were 32 PhDs in Veterinary Sciences by UTAD and, according to DGEEC, there
are no records of unemployment cases among them.

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

Muito Bom /
Very Good UTAD 18 ND

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

Muito Bom /
Very Good UTAD 5 ND

Laboratório Associado, Instituto de Ciências da Vida e da Saúde /
Grupo de Investigação em Biomateriais, Biodegradaveis e
Biomiméticos / Associate Laboratory Institute of Life and Health
Sciences / Biomaterials, Biodegradable and Biomimetic Research
Group (ICVS / 3Bs - LA)

Muito Bom /
Very Good

Universidade do Minho
/ University of Minho 2 ND

Laboratório Associado para a Química Verde - Tecnologias e
Processos Limpos / Associate Laboratory for Green Chemistry -
Technologies and Processes Clean (REQUIMTE)

Excelente /
Excellent

Universidade do Porto
& Univ.ersidade Nova
de Lisboa / University

1 ND
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of Oporto & Nova
University of. Lisbon

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/cbd0984c-c4a9-0c7d-69ca-5ffdb76b4fa9
 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/cbd0984c-c4a9-0c7d-69ca-5ffdb76b4fa9
 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. 

O Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV), que integra a maioria dos docentes do ciclo de estudos, é uma das
duas principais unidades de investigação das áreas científicas da Ciência Animal e das Ciências Veterinárias na região
Norte de Portugal. A missão do CECAV é fornecer conhecimento científico, tecnológico e inovador baseado no caráter
multidisciplinar de seus grupos de investigação Qualidade Integrada da Carne e Saúde Pública Veterinária. Ambos os
grupos do CECAV têm uma forte orientação “One Health” e também uma conexão com a saúde humana, que inclui o
estudo de animais como modelos. Na última década, o esforço dos investigadores do CECAV, do Centro de Investigação e
Tecnologias Agroalimentares e Biológicas (CITAB) e da UTAD, em conjunto com os de instituições públicas e privadas de
I&D, tem sido fundamental para o incremento do valor científico para a região Norte de Portugal. Vários docentes do ciclo
de estudos têm colaborações com diferentes entidades nacionais e internacionais, com o objetivo de desenvolver a
componente de lecionação e investigação aplicada às Ciências Veterinárias. Neste sentido, muitos estão envolvidos na
lecionação de UC de 2º e 3º ciclos em universidades estrangeiras e deslocam-se às mesmas como objetivo de proferir
palestras e/ou seminários relacionados com a sua área do saber e experiência de investigação. Entre as instituições
internacionais envolvidas, destacam-se: a Faculdade de Veterinária de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela,
a Faculdade de Veterinária da Universidade de Leão, a Faculdade de Veterinária da Universidade Complutense de Madrid, o
Centro de Análise e Diagnóstico da Fauna Selvagem da Andaluzia, a Universidade de La Rioja, a Faculdade de Veterinária
da Universidade Autónoma de Barcelona, a Faculdade de Veterinária da Universidade de Las Palmas de Gran Canária, o
Moredun Research Institute, e o INRA, entre outros. Entre as instituições nacionais implicadas em colaborações apesar de
não formalizadas destacamos: a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, a Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Viseu, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, o
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, a Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, e a Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de Évora. É
ainda de referir a ligação de alguns docentes do ciclo de estudos a outros centros ou grupos de investigação externos à
UTAD, nomeadamente: 3Bs (Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos), Laboratório Associado para a Química Verde –
Requimte e CIIMAR (Centro Integrado de Investigação Marinha e Ambiental).

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

The Animal and Veterinary Research Centre (CECAV), which integrates most professors involved in the study cycle, is one
of the two main research units in the scientific areas of Animal Science and Veterinary Sciences in the North of Portugal.
CECAV's mission is to provide scientific, technological and innovative knowledge based on the multidisciplinary character
of its Integrated Meat Quality and Veterinary Public Health research groups. Both CECAV's groups have a strong “One
Health” orientation and also a connection to human health, which includes the study of animals as models. In the last
decade, the efforts of the CECAV, the Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological
Sciences (CITAB) and the UTAD researchers, together with those from public and private R&D institutions, have been
instrumental in increasing the scientific value for the Northern region of Portugal. Several teachers in the study cycle have
collaborations with different national and international entities in order to develop the teaching and research component
have applied to Veterinary Sciences. In this sense, many are involved in teaching 2nd and 3rd cycle courses at foreign
universities and travel to them with the aim of giving lectures and / or seminars related to their area of knowledge and
research experience. Among the international institutions involved, the following stand out: the Veterinary Faculty of Lugo
of the University of Santiago de Compostela, the Veterinary Faculty of the University of Leon, the Veterinary Faculty of the
Complutensian University of Madrid, the Centre for Analysis and Diagnosis of Wildlife of Andalusia, the Universidad de La
Rioja, the Veterinary Faculty of the Autonomous University of Barcelona, the Veterinary Faculty of the University of Las
Palmas de Gran Canaria, the Moredun Research Institute, and the INRA, among others. Among the national institutions
involved in collaborations, although not formalized, we highlight: the Agrarian School of the Polytechnic Institute of
Bragança, the Agrarian School of the Polytechnic Institute of Viseu, the Agrarian School of the Polytechnic Institute of
Castelo Branco, the Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar of the University of Oporto, the Faculty of Pharmacy of
the University of Oporto, the Institute for Research and Innovation in Health of the University of Oporto, the Faculty of
Medicine of the University of Coimbra, the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Lisbon, the Faculty of
Veterinary Medicine of the Lusophone University of Humanities and Technologies, and the School of Sciences and
Technologies of the University of Évora. It is also worth mentioning the connection of some professors of the study cycle

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/cbd0984c-c4a9-0c7d-69ca-5ffdb76b4fa9
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/cbd0984c-c4a9-0c7d-69ca-5ffdb76b4fa9
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to other centres or research groups external to UTAD, namely: 3Bs (Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics),
Associate Laboratory for Green Chemistry-Requimte and CIIMAR (Marine and Environmental Integrated Research Centre).

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. 

“Estratégias para a segurança e promoção de produtos cárneos transformados”. Grupo Operacional 77 PDR2020-1.0.1-
FEADER- 031359, UTAD: 77.428,48 EUR.

“ICas_Bísaro” - Protocolos de Imunocastração para porcos Bísaros, PDR2020-101-031029 (Líder), Operação: 1.0.1 /
Anúncio: 01/ Ação 1.1/2016. UTAD:147.992,30 EUR.

“Implementação de serviço de análise de Triquinella em carne de javali”. Entidade Financiadora: SCI Fundation.

“Pequenos Ruminates no Douro Verde”. Ação 1.1 “Grupos Operacionais” integrada na Medida 1 “Inovação” do programa
de desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020) FEADER 032206. UTAD 134.138,43 EUR.

ZEBREFINE: “Optimization of anesthesia in zebrafish: economic, clinical and animal welfare implications” financiado pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT, Portugal).

Projeto “Preservar a qualidade na Carne Arouquesa”. PDR2020-101-031094; 1.0.1 - Grupos Operacionais. 01/ Ação
1.1/2016..UTAD: 331.599,57 EUR.

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. 

“Strategies for the safety and promotion of processed meat products”. Operational Group 77 PDR2020-1.0.1-FEADER-
031359, UTAD: 77,428.48 EUR.

“ICas_Bísaro” - Immunocastration Protocols for Bísaros pigs, PDR2020-101-031029 (Leader), Operation: 1.0.1 /
Announcement: 01 / Action 1.1 / 2016. UTAD: 147,992.30 EUR.

“Implementation of a triquinella analysis service in wild boar meat”. Financing Entity: SCI Fundation.

“Small Ruminants in the Douro Verde”. Action 1.1 "Operational Groups" integrated in Measure 1 "Innovation" of the Rural
Development Program of the Continent (PDR 2020) FEADER 032206. UTAD 134,138.43 EUR.

ZEBREFINE: “Optimization of anesthesia in zebrafish: economic, clinical and animal welfare implications” funded by the
Foundation for Science and Technology.(FCT, Portugal)

Project “Preserving quality in Carne Arouquesa”. PDR2020-101-031094; 1.0.1 - Operational Groups. 01 / Action 1.1 /
2016..UTAD: 331.599.57 EUR.

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 13.8
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). 
A UTAD tem um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) que promove a cooperação e mobilidade de
estudantes, docentes e trabalhadores não docentes ao abrigo de programas nacionais e internacionais. Deste modo, a
UTAD investe na internacionalização dos seus ciclos de estudo, destacando-se os protocolos ERASMUS+, em que a UTAD
possibilita aos seus estudantes a oportunidade de complementarem a sua formação numa instituição estrangeira. Não
obstante, a circunstância de a maior parte dos estudantes nacionais e internacionais ser trabalhadora estudante tem sido
um impedimento à sua participação em redes internacionais, nomeadamente no programa ERASMUS, dada a fraca
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apetência apresentada para a mobilidade. Ainda assim, a todos os estudantes é possibilitada a obtenção de menção de
doutoramento europeu, pela permanência por um período não inferior a 6 meses em universidades ou outras instituições
de investigação estrangeiras durante a elaboração das respetivas teses.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UTAD has an International Relations and Mobility Office (GRIM) that promotes cooperation and mobility for students,
teachers and non-teaching workers under national and international programs. In this way, UTAD invests in the
internationalization of its study cycles, in particular through the ERASMUS+ protocols, by which UTAD allows its students
the opportunity to complement their training in a foreign institution. However, the fact that the majority of national and
international students are working students has been an impediment to their participation in international networks,
namely in the ERASMUS program, given the weak motivation for mobility. Even though, all students are able to obtain a
European doctoral mention, by staying for a period of not less than 6 months in foreign universities or other research
institution during the preparation of their theses.

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 delcare.

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._5023-2019 (2).pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/cbd0984c-c4a9-0c7d-69ca-5ffdb76b4fa9/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
Quatro ramos científicos, que possibilitam aos doutorandos a aquisição de competências, conhecimentos e capacidades
diversificadas na área das Ciências Veterinárias (CV).

 Instalações, equipamentos e recursos humanos que garantem oferta educativa de qualidade no âmbito das CV.
 O Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV), no qual se encontra integrada a maioria dos docentes do curso, e que

está classificado com Muito Bom, no âmbito da avaliação nacional de unidades de investigação. O Centro de Investigação
e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB), igualmente classificado com Muito Bom.

 O Hospital Veterinário (HV-UTAD), que constitui um polo de apoio técnico e científico ao desenvolvimento de trabalhos de
investigação, nomeadamente na área da Medicina Veterinária, para além de ser um importante repositório de dados.

 Estruturas afetas ao HV-UTAD especializadas no tratamento e reabilitação de espécies exóticas e silvestres.
 A existência de um biotério com instalações e equipamento adequados à investigação na área das CV.

 Um conjunto de instalações, incluindo os Laboratórios de Análises Clínicas, Histologia e Anatomia Patológica,
Microbiologia Médica, Parasitologia, e Tecnologia, Qualidade e Segurança Alimentar, que servem de apoio a atividades de
investigação nos diferentes ramos.

 A ligação a projetos de investigação e de desenvolvimento regional, a empresas e parceiros internacionais.
 O impacto económico, social e cultural da UTAD na região.

 Campo universitário onde existem instalações pecuárias recentemente renovadas, que permitem aos doutorandos o
contacto com efetivos de bovinos, pequenos ruminantes, suínos, coelhos, aves e peixes.

 A localização geográfica da UTAD, inserida numa região rural e junto a sítios da rede Natura, facilita o contacto com
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animais domésticos, mas também silvestres, e permite a interação com operadores, nomeadamente produtores pecuários,
muitos dos quais dedicados a raças autóctones e à produção e desenvolvimento de produtos de origem animal regionais.
Corpo docente doutorado, com dedicação exclusiva, experiente e dinâmico, que leciona nas áreas específicas da sua
formação, com experiência na orientação pré e pós-graduada, sendo de referir uma elevada produção de publicações em
revistas científicas internacionais.
Bom ambiente de ensino/aprendizagem baseado num relacionamento de proximidade entre docentes e doutorandos.
A direção e a comissão de curso, importantes elos de ligação com os doutorandos.
A promoção de contactos com docentes, investigadores e profissionais especializados em diferentes áreas de atuação
veterinária, incluindo antigos estudantes do curso.
O facto de a generalidade dos estudantes tirar partido do trabalho desenvolvido durante o curso, bem como da obtenção
do grau de doutor, para a sua valorização científica, pedagógica, profissional e empresarial.
Procura crescente do curso, com número de candidatos superior ao de vagas, o que permite uma base alargada de
seleção de doutorandos.

8.1.1. Strengths 
Four scientific branches, which enable doctoral students to acquire diverse skills, knowledge and capabilities in the area
of Veterinary Sciences.
Facilities, equipment and human resources that guarantee a quality educational offer within the scope of Veterinary
Sciences.
The Animal and Veterinary Research Centre (CECAV), in which the majority of teachers in the study cycle are integrated,
and which is rated Very Good, within the scope of the national assessment of research units. The Centre for the Research
and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB), also rated Very Good.
The Veterinary Hospital of UTAD (HV-UTAD), which constitutes a pole of technical and scientific support to the
development of research work, namely in the area of Veterinary Medicine, in addition to being an important data repository.
Structures related to HV-UTAD specialized in the treatment and rehabilitation of exotic and wild species.
The existence of a vivarium with facilities and equipment suitable for research in the area of CVs.
A set of facilities, including the Laboratories of Clinical Analyses Laboratories, Histology and Pathology, Medical
Microbiology, Parasitology, and Food Technology, Quality and Safety, which support research activities in the different
branches.
The connection to research and regional development projects, to companies and international partners.
UTAD's economic, social and cultural impact on the region.
A university campus where there are recently renovated livestock facilities, which allow doctoral students to contact cattle,
small ruminants, pigs, rabbits, birds and fish.
UTAD's geographic location, inserted in a rural region and close to Natura network sites, facilitates contact with domestic,
but also wild animals, and allows interaction with operators, namely livestock producers, many of whom are dedicated to
the production of autochthonous breeds and the production and development of regional animal products.
The doctoral faculty, with exclusive dedication, experienced and dynamic, who teaches in the specific areas of their
training, with experience in pre- and post-graduate supervision, with a high production of publications in international
scientific journals.
Good teaching / learning environment based on a close relationship between teachers and doctoral students.
The course direction and the course committee, important links with the doctoral students.
The promotion of contacts with teachers, researchers and professionals specialized in different areas of veterinary
practice, including former students of the course.
The fact that most students take advantage of the work developed during the course, as well as obtaining a doctoral
degree, for their scientific, pedagogical, professional and business enhancement.
Growing demand for the course, with a higher number of candidates than the number of vacancies, which allows a broad
base of selection of doctoral students.

8.1.2. Pontos fracos 
Localização da UTAD relativamente afastada dos grandes centros urbanos do litoral.
A maioria dos doutorandos são trabalhadores estudantes com atividade profissional externa à UTAD, o que limita a sua
disponibilidade para assistir a aulas e sobretudo para desenvolver trabalhos de investigação dentro e fora da instituição.
A obtenção de bolsas de estudo é dificultada por constrangimentos orçamentais. E O facto de muitos doutorandos terem
contratos de trabalho com outras entidades públicas ou privadas inviabiliza a sua elegibilidade para participarem em
concursos para a atribuição de bolsas de investigação.
Apesar da qualidade do corpo docente, existe uma sobrecarga letiva em algumas áreas da docência, o que combinado, em
alguns casos, com o desempenho de cargos de gestão, limita o tempo disponível para a orientação continuada dos
doutorandos.
Insuficiente número de docentes com categoria profissional de professor associado e professor catedrático, circunstância
que condiciona a investigação e a organização, com efeitos na atração de financiamento.
Dificuldades financeiras para contratar novos recursos humanos docentes e técnicos especializados.

8.1.2. Weaknesses 
The location of UTAD, which is relatively distant from the large urban centres on the coast.
The majority of doctoral students are student workers with professional activity outside UTAD, which limits their
availability to attend classes and above all to develop research work inside and even outside the institution.
Obtaining scholarships is hampered by budgetary constraints.
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The fact that many doctoral students have employment contracts with other public or private entities prevents their
eligibility to participate in calls for research grants.
Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in some areas of teaching, which, in some cases,
combined with the performance of management tasks, limits the time available for the continued supervision of doctoral
students.
Insufficient number of faculty with the professional category of associate professor and full professor, a circumstance that
conditions research and organization, with effects on attracting funding.
Financial difficulties to hire new teaching staff and specialized technicians.

8.1.3. Oportunidades 
O mestrado integrado em Medicina Veterinária (MIMV) encontra-se aprovado pela Associação Europeia de
Estabelecimentos de Ensino Médico-Veterinário (AEEEV/EAEVE), circunstância que certifica o nível internacional do
mesmo.
O facto de estar prevista para o futuro próximo avaliação pela AEEEV/EAEVE com vista à acreditação europeia do MIMV da
UTAD é também uma oportunidade para o 3º ciclo de estudos (doutoramento) em Ciências Veterinárias da UTAD, pela
possibilidade de a instituição, através dos seus docentes e discentes, entre outros, participar num processo de
certificação de qualidade. A nova avaliação europeia trará benefícios a ambos os cursos.
A título de exemplo, refira-se que o processo de avaliação anterior, com vista à aprovação europeia, foi particularmente
benéfico em termos de renovação de instalações, de equipamentos e até de atitudes.
Aumento do número de investigadores com competências, conhecimentos e capacidades nos vários ramos científicos do
3º ciclo em Ciências Veterinárias.
Candidatura a projetos que permitam a aquisição de equipamento para laboratórios e também para o Hospital Veterinário
da UTAD (HV-UTAD).
Hipótese de colaboração com outras universidades e instituições de investigação nacionais e estrangeiras, bem como
com operadores económicos ligados à área das Ciências Veterinárias.
A avaliação regular do corpo docente, com base nos regulamentos, estimula a produção científica e a melhoria do seu
desempenho, com reflexo positivo na qualidade do ensino e investigação.
Implementar formação que permita a atualização de conhecimentos e se enquadre no sistema de aprendizagem ao longo
da vida.
O reconhecimento por parte dos “stakeholders” da qualidade do ensino na UTAD permite aos doutorandos desenvolver a
componente prática da sua dissertação em ambiente real de trabalho, dando-lhes oportunidades para integração futura no
mercado de trabalho. Consequentemente, o número de parcerias e protocolos pode ser melhorado.
Num contexto político e social o 3º ciclo de estudos em Ciências Veterinárias pode contribuir para o desenvolvimento local
e regional.
A proximidade com Espanha permite uma cooperação estreita com a Universidades de Santiago de Compostela e de Leão,
entre outras, que pode ser materializada na intensificação do intercâmbio de docentes e estudantes e da cooperação em
projetos de investigação transfronteiriços.
A possibilidade de formação avançada em pareceria com o Brasil e os países africanos de língua oficial portuguesa
(PALOP).
O facto de haver uma maioria de doutorandos que são trabalhadores estudantes também pode ser encarado como uma
oportunidade, uma vez que estes estudantes exercem atividade na área de estudos do curso, tendo competências,
conhecimentos e capacidades adquiridos ao longo do seu percurso profissional e que podem representar uma mais-valia
na ligação da universidade ao meio profissional e empresarial.
O CECAV e o CITAB passaram a integrar Laboratórios Associados (AL4AnimalS e Inov4Agro).

8.1.3. Opportunities 
The integrated master's in Veterinary Medicine (IMVM) has been approved by the European Association of Establishments
for Veterinary Education (AEEEV / EAEVE), a circumstance that certifies its international level.
The fact that a new evaluation by AEEEV / EAEVE, with a view to the European accreditation of IMVM-UTAD, is expected for
the near future, also represents an opportunity for the 3rd cycle of studies (PhD) in Veterinary Sciences at UTAD, due to the
possibility that the institution, its teachers and students, among others, participate in a quality certification process. The
new European assessment will benefit both courses.
As an example, it should be noted that the previous evaluation process, with a view to European approval, was particularly
beneficial in terms of renovation of facilities, equipment and even attitudes.
Increase in the number of researchers with skills, knowledge and abilities in the various scientific branches of the 3rd
cycle in Veterinary Sciences.
Application for projects that allow the acquisition of equipment for laboratories and also for the UTAD Veterinary Hospital
(HV-UTAD).
Hypothesis of collaboration with other national and foreign universities and research institutions, as well as with economic
operators linked to the area of Veterinary Sciences.
The regular evaluation of the teaching staff, based on the regulations, stimulates scientific production and the
improvement of their performance, with a positive impact on the quality of teaching and research.
Implement training that allows for the updating of knowledge and fits into the lifelong learning system.
The recognition by the stakeholders of the quality of teaching at UTAD allows doctoral students to develop the practical
component of their theses in a real work environment, giving them opportunities for future integration into the labour
market. Consequently, the number of partnerships and protocols can be improved.
In a political and social context, the 3rd cycle of studies in Veterinary Sciences can contribute to local and regional
development.
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The proximity to Spain allows for close cooperation with the University of Santiago de Compostela and with the University
of Leon, among others, which can be materialized in the intensification of the exchange of professors and students and
cooperation in cross-border research projects.
The possibility of advanced training in partnership with Brazil and African Portuguese-speaking African countries (PALOP).
The fact that there are a majority of doctoral students who are student workers can also be seen as an opportunity, since
these students work in the course study area, having skills, knowledge and skills acquired throughout their professional
career and who can represent an asset in connecting the university to the professional and business environment.
CECAV and CITAB have become members of Associate Laboratories (AL4AnimalS and Inov4Agro, respectively)

8.1.4. Constrangimentos 
A UTAD está organizada em Escolas (de natureza universitária ou politécnica), e departamentos, incluindo-se o 3º ciclo em
Ciências Veterinárias na Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias. Contudo, a existência de uma Faculdade de Ciências
Veterinárias traduzir-se-ia numa maior autonomia e capacidade de decisão e facilitaria a resolução de constrangimentos
que são específicos do curso.
A forte dependência de financiamento público, no momento de grave constrangimento financeiro, com consequências ao
nível da afetação de recursos materiais e humanos por parte da instituição dificulta, ou mesmo compromete, a
manutenção do nível de investigação científica desejável e a contratação de novos docentes, investigadores e outro
pessoal.
Os estrangulamentos verificados na progressão da carreira docente e do pessoal não docente.
As restrições impostas pelo Governo nos critérios para atribuição de bolsas aos alunos do ensino superior a nível
nacional têm vindo a condicionar o acesso e a manutenção de alguns estudantes no curso.
O aumento da concorrência por fontes de financiamento para a investigação científica e a relativa escassez de bolsas de
doutoramento, face à crescente procura.
A natural atratividade das instituições situadas no litoral e a imagem menos cativante que alguns candidatos associam a
uma universidade do interior do país.
A concorrência por parte de cursos de doutoramento homólogos no Porto e em Lisboa.
A burocratização e demora na obtenção da documentação exigida leva a que candidatos ou mesmo estudantes já
admitidos oriundos do Brasil adiem ou desistam do curso.

8.1.4. Threats 
UTAD is organized into schools (university or polytechnic) and departments, with the 3rd cycle in Veterinary Sciences
being at the School of Agrarian and Veterinary Sciences. However, the existence of a Faculty of Veterinary Sciences would
translate into greater autonomy and decision-making capacity and facilitate the resolution of constraints that are specific
to the course
The heavy dependence on public funding, at a time of serious financial constraint, with consequences for the institution's
allocation of material and human resources, makes it difficult, or even compromises, to maintain the desirable level of
scientific research and to hire new teachers, researchers and other staff.
The bottlenecks seen in the progression of teaching and non-teaching staff.
The restrictions imposed by the Government in the criteria for granting scholarships to students of higher education at the
national level have been conditioning the access and maintenance of some students in the course.
Increased competition for funding sources for scientific research and the relative scarcity of doctoral scholarships, in the
face of growing demand.
The natural attractiveness of institutions located on the coast and the less captivating image that some candidates may
associate with a university in the interior of the country.
Competition from similar doctoral courses in Porto and Lisbon.
The bureaucratization and delay in obtaining the required documentation leads candidates or even students already
admitted from Brazil to postpone or withdraw from the course.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Ponto fraco: 

 
Localização da UTAD relativamente afastada dos grandes centros urbanos do litoral.

 
Ação de melhoria: 

 
O recurso a meios telemáticos que facilitam o contacto e a comunicação à distância entre docentes e discentes, bem
como dos doutorandos com os diversos serviços da UTAD.

8.2.1. Improvement measure 
1. Weakness:
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UTAD's location relatively distant from the large urban centers on the coast.

Improvement measure:

The use of telematic means that facilitate contact and distance communication between teachers and students, as well as
doctoral students with the various services of UTAD.

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Monitorização por consulta aos doutorandos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Monitoring by consultation of doctoral students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
2. Ponto fraco:

A maioria dos doutorandos são trabalhadores estudantes com atividade profissional externa à UTAD, o que limita a sua
disponibilidade para assistir a aulas e sobretudo para desenvolver trabalhos de investigação dentro e mesmo fora da
instituição.

 
Ação de melhoria:

 
1. Concentração dos tempos letivos em blocos de aulas à sexta-feira e ao sábado. Estes blocos funcionam duas semanas
por mês, libertando os estudantes para atividades de investigação e também para o exercício profissional.

 
2. Redução do número de UC de Opção a frequentar de 5 para 2.

 
3. Diminuição do número de horas da parte escolar do ciclo de estudos, em particular nas UC de Opção.

 
4. Passagem integral das horas de contacto nas UC de Opção para a tipologia OT (orientação tutorial).

8.2.1. Improvement measure 
2. Weakness:

 
The majority of doctoral students are student workers with professional activity outside UTAD, which limits their
availability to attend classes and above all to develop research work inside and even outside the institution.

 
Improvement measure:

 
1. Concentration of school hours in blocks of classes on Friday and Saturday. These blocks operate two weeks a month,
freeing students for research activities and also for professional practice.

 
2. Reduction in the number of Option CUs to attend from 5 to 2.

 
3. Decrease in the number of hours for the school part of the study cycle, particularly in Option CUs.

 
4. Full transfer of contact hours in Option CUs to OT typology (tutorial guidance).

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

 
2, 3 e 4. Prioridade: alta; tempo de implementação da medida: ano letivo de 2021/2022.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
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1. Priority: high; time to implement the measure: immediate.

2, 3 and 4. Priority: high; time of implementation of the measure: academic year 2021/2022.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Monitorização por consulta aos doutorandos, docentes e orientadores.

2, 3 e 4. Introdução de ajustes à estrutura curricular do ciclo de estudos; validação pelos órgãos da ECAV e da UTAD.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Monitoring by consultation of doctoral students, teachers and supervisors.

2, 3 and 4. Introduction of adjustments to the curriculum structure of the study cycle; validation by ECAV and UTAD bodies.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
3. Ponto fraco:

A obtenção de bolsas de estudo é dificultada por constrangimentos orçamentais. E o facto de muitos doutorandos terem
contratos de trabalho com outras entidades públicas ou privadas inviabiliza a sua elegibilidade para participarem em
concursos para a atribuição de bolsas de investigação.

 
Ação de melhoria: 

 
Com a recente subida de classificação para Muito Bom do Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV), no qual se
encontra integrada a maioria dos docentes do 3º ciclo em Ciências Veterinárias, espera-se um aumento de oportunidades
para a concessão de bolsas aos doutorandos, de modo a permitir que estes se dediquem em exclusivo à frequência de
aulas, realização de trabalhos de investigação e elaboração da respetiva tese de doutoramento durante o período previsto
para a obtenção do grau de doutor.

8.2.1. Improvement measure 
3. Weakness:

 
Obtaining scholarships is hampered by budgetary constraints. And the fact that many PhD students have employment
contracts with other public or private entities makes their eligibility to participate in competitions for the award of research
grants unfeasible.

 
Improvement measure:

 
With the recent increase in the rating to Very Good of the Animal and Veterinary Research Centre (CECAV), in which most
of the 3rd cycle teachers in Veterinary Sciences are integrated, an increase in opportunities for granting scholarships to
doctoral students is expected, in order to allow them to dedicate themselves exclusively to attending classes, carrying out
research work and preparing the respective doctoral thesis during the period foreseen to obtain the doctorate degree.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta; tempo de implementação: ano letivo de 2020/2021 e seguintes.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Priority: high; implementation time: academic year 2020/2021 and following.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Monitorização por consulta à Direção do CECAV e aos doutorandos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Monitoring by consultation of the CECAV Director and the doctoral students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
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4. Ponto fraco:

Apesar da qualidade do corpo docente, existe uma sobrecarga letiva em algumas áreas da docência, o que combinado, em
alguns casos, com o desempenho de cargos de gestão, limita o tempo disponível para a orientação continuada dos
doutorandos.

Insuficiente número de docentes com categoria profissional de professor associado e professor catedrático, circunstância
que condiciona a investigação e a organização, com efeitos na atração de financiamento.

Dificuldades financeiras para contratar novos recursos humanos docentes e técnicos especializados.

Ação de melhoria: 

Contratação de pessoal docente e não docente, incluindo a abertura de vagas para professores associados e catedráticos,
e também para técnicos especializados. Aumentar em 200% os docentes com a categoria de professor associado e em
100% os docentes com a categoria de professor catedrático, de modo a cumprir o artigo 84º do Estatuto da Carreira
Docente Universitária (ECDU).

8.2.1. Improvement measure 
4. Weakness:

Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in some areas of teaching, which combined, in some
cases, with the performance of management positions, limits the time available for the continued suprvision of doctoral
students.

Insufficient number of professors with professional category of associate professor and full professor, a circumstance that
conditions research and organization, with effects on attracting funding.

Financial difficulties to hire new teaching staff and specialized technicians.

Improvement measure:

Hiring of teaching and non-teaching staff, including the opening of vacancies for associate professors and full professors,
as well as for specialized technicians. Increase by 200% the professors with the category of associate professor and by
100% the professors with the category of full professor, in order to comply with article 84 of the Statute of the University
Teaching Career (ECDU).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade: alta; tempo de implementação: curto/médio prazo.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Priority: high; implementation time: short / medium term.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de horas de contacto dos docentes de acordo com o previsto no ECDU (100%). Número e percentagem de
professores de carreira de acordo com o ECDU. Número proporcional de recursos humanos técnicos especializados.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of contact hours for teachers according to the ECDU (100%). Number and percentage of career teachers according
to ECDU. Proportional number of specialized technical human resources.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
São propostos alguns ajustes à estrutura curricular do ciclo de estudos.

 
1. Redução da componente escolar - o número de UC de Opção a frequentar passa de 5 UC e de 10 ECTS (5 x 2 ECTS) para
2 UC e 4 ECTS (2 x 2 ECTS). Assim sendo, passam de 10 ECTS para 4 ECTS os créditos das UC de Opção, aumentando-se
de 10 ECTS para 16 ECTS os créditos da UC de Elaboração da Tese de Doutoramento do 1º semestre do 1º ano do plano de
estudos. Não há UC de Opção novas.



26/02/2021 ACEF/2021/1001631 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9b748b23-992f-23dc-d3c9-5ff6e83c9fe1&formId=cbd0984c-c4a9-0c7d-69ca-5ffdb… 25/29

2. O número de ECTS de UC de Opção de Ciências Veterinárias passa de um mínimo de 6 ECTS para um mínimo de 2
ECTS. O número de ECTS das UC de Opção de Outras áreas científicas (que não as Ciências Veterinárias ou a Matemática)
passa de um máximo de 4 ECTS para um máximo de 2 ECTS.

3. Diminuição do número de horas das tipologias teórico-práticas (TP) da componente escolar - todas as UC de Opção
passam a ter uma carga horária de 18 horas por semestre exclusivamente da tipologia OT (orientação tutorial). As
restantes 36 horas serão de trabalho independente por parte dos estudantes (2 ECTS correspondem a 54 horas de
trabalho).

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Three adjustments are proposed to the curriculum structure of the study cycle.

1. Reduction of the school component - the number of Option CUs to attend goes from 5 Units and 10 ECTS (5 x 2 ECTS) to
2 Units and 4 ECTS (2 x 2 ECTS). Therefore, the credits of the Option CUs go from 10 ECTS to 4 ECTS, and the credits of
the CU of Elaboration of the Doctoral Thesis in the 1st semester of the 1st year of the study plan increase from 10 ECTS to
16 ECTS. There are no new Option CUs.

2. The number of ECTS of Option CUs within the scientific area of Veterinary Sciences goes from a minimum of 6 ECTS to a
minimum of 2 ECTS. The number of ECTS from Option CUs within in Other scientific areas (other than Veterinary Sciences
or Mathematics) goes from a maximum of 4 ECTS to a maximum of 2 ECTS.

3. Decrease in the number of hours of the theoretical-practical typologies of the school component - all Option CUs now
have a workload of 18 hours per semester exclusively of the OT typology (tutorial guidance). The remaining 36 hours will
be independent work by the students (2 ECTS correspond to 54 hours of work).

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

9.2. Todos 4 os ramos (Ciências Biomédicas, Clínica, Qualidade e Segurança Alimentar, e Sanidade Animal)

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Todos 4 os ramos (Ciências Biomédicas, Clínica, Qualidade e Segurança Alimentar, e Sanidade Animal)

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 All 4 branches (Biomedical Sciences, Clinic, Food Quality and Safety, and Animal Health)

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

Ciências Veterinárias CVET 171 2 ECTS Optativos: 2 a 4 / Optional
ECTS: 2 to 4.

Matemática MAT 5 0

Outras OUT 0 2 ECTS Optativos: 0 a 2 / Optional
ECTS: 0 to 2.

(3 Items)  176 4  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Todos os 4 ramos (Ciências Biomédicas, Clínica, Qualidade e Segurança Alimentar, e Sanidade Animal)
- 1º ano / 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Todos os 4 ramos (Ciências Biomédicas, Clínica, Qualidade e Segurança Alimentar, e Sanidade Animal)

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 All 4 branches (Biomedical Sciences, Clinic, Food Quality and Safety, and Animal Health)

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
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1º ano / 1º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester

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)

Bioestatística Avançada / Advanced
Biostatistics MAT Semestral 135 TP - 30; OT - 30 5

Seminário / Seminary CVET Semestral 135 TP - 30; S - 20 5

UC de Opção / Option CUs CVET ou / or
OUT Semestral 54 OT - 18 2

UC optativas / optional CUs (n
= 27); selecionar 2 UC / select
2 CUs

Elaboração da Tese de
Doutoramento / Elaboration of the
Doctoral Thesis

CVET Semestral 432 OT - 30 16

(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - Todos os 4 ramos - 1º ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Todos os 4 ramos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
All 4 branches

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year /2nd semester

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)

Elaboração da Tese de Doutoramento /
Elaboration of the Doctoral Thesis CVET Semestral 810 PL - 300; OT - 30 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Todos os 4 ramos - 2º ano / 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Todos os 4 ramos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
All 4 branches

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 1st semester
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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)

Elaboração da Tese de Doutoramento /
Elaboration of the Doctoral Thesis CVET Semestral 810 PL - 300; OT - 30 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Todos os 4 ramos - 2º ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Todos os 4 ramos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
All 4 branches

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 2º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 2nd semester

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)

Elaboração da Tese de Doutoramento /
Elaboration of the Doctoral Thesis CVET Semestral 810 PL - 300; OT - 30 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Todos os 4 ramos - 3º ano / 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Todos os 4 ramos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
All 4 branches

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 1º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 1st semester

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)

Elaboração da Tese de Doutoramento /
Elaboration of the Doctoral Thesis CVET Semestral 810 PL - 300; OT - 30 30

(1 Item)       
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9.3. Plano de estudos - Todos os 4 ramos - 3º ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Todos os 4 ramos

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
All 4 branches

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 2º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 2nd semester

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)

Elaboração da Tese de Doutoramento /
Elaboration of the Doctoral Thesis CVET Semestral 810 PL - 300; OT - 30 30

(1 Item)       

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

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>


