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ACEF/1819/1001621 — 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/1617/1001621

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Submeter a nova avaliação

1.3. Data da decisão.
 2018-06-12

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

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

 2._ACEF_I.2.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Não

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

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

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

 Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro
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1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Da Vida E Do Ambiente (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Ciências Químicas e Biológicas

1.3. Study programme.
Chemical and Biological Sciences

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._3º ciclo CiênciasQuímicasBiológicas - criação 2012.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Biologia e Bioquímica

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

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
421

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
442

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
422

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

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):
4 anos (8 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):
4 years (8 semesters)

1.10. Número máximo de admissões.
20

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
<sem resposta>

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Não aplicável

1.11. Specific entry requirements.
Not applicable

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:
O 3º Ciclo de estudos em Ciências Químicas e Biológicas é ministrado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), essencialmente na Escola de Ciências de Vida e do
Ambiente (ECVA) e nos laboratórios de investigação do Complexo Laboratorial que estão afetos ao Centro de Química-Vila Real (CQ-VR), ao Centro de Investigação e Tecnologias
Agroambientais e Biológicas (CITAB) e ao Departamento de Genética e Biotecnologia (DGB) da UTAD.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento_541_2015.pdf

1.15. Observações.
Informa-se que o Regulamento de Creditação de Competências, Formação e Experiência Profissional aplicado na UTAD está, neste momento, a ser revisto de acordo com a
legislação em vigor.

1.15. Observations.
We inform that the Regulation on Credentialing, Training and Professional Experience applied at UTAD is presently being reviewed in accordance with current legislation

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):

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/78aa3d43-9720-7170-86fd-5c34c526d0cd/questionId/339fff5a-42c2-385e-d2a1-5bc4651b82d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/78aa3d43-9720-7170-86fd-5c34c526d0cd/questionId/34489cf9-9d8c-cdc4-db2a-5bc4656c108e


31/05/2021 ACEF/1819/1001621 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6e90352e-ac22-a707-6429-5c069c742f47&formId=78aa3d43-9720-7170-86fd-… 3/12

Ciências Químicas Chemical Sciences
Ciências Biológicas Biological Sciences
Ciências do Ambiente Environmental Sciences

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

2.2. Estrutura Curricular - Ciências Químicas

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Chemical 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
Química e/ou Biologia e Bioquímica Q/BB 240 0
(1 Item)  240 0  

2.2. Estrutura Curricular - Ciências Biológicas

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Biological 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
Biologia e Bioquímica BB 240 0
(1 Item)  240 0  

2.2. Estrutura Curricular - Ciências do Ambiente

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Ciências do Ambiente

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Environmental 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 do Ambiente CA 240 0
(1 Item)  240 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 As unidades curriculares (UCs) de Metodologias e Investigação I, II e III podem ser constituídas de forma muito diversa desde a realização de UCs de outros 2os e 3os ciclos da
UTAD, cursos de formação, apresentação de trabalhos em congressos, publicação de artigos científicos, etc. O delineamento da constituição destas UCs é feito em conjunto com o
orientador. Na UC de Seminário de Doutoramento o estudante, com o apoio do orientador, procede à elaboração do projeto de tese, definindo objetivos e metodologias necessárias.
Na UC de Dissertação o estudante procede à realização do trabalho experimental conducente à dissertação, sob supervisão do orientador. Assim, o ensino é ministrado de modo a
favorecer um papel ativo dos estudantes no processo de aprendizagem, respeitando a sua diversidade, permitindo percursos de aprendizagem adaptados às necessidades de cada
um e alinhados com os objetivos de aprendizagem, ao mesmo tempo que promove a autonomia dos estudantes.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students,
favouring their active role in the creation of the learning process.

 The curricular units (CUs) of Research Methodologies I, II and III can be constituted in very diverse ways by the realization of CUs of other 2nd and 3rd cycles of UTAD, training
courses, presentation of works in congresses, publication of scientific articles, etc. The design of the constitution of these UCS is done in conjunction with the supervisor. In the CU
of Doctorate Seminary the student, with the support of the supervisor, accomplishes the elaboration of the thesis project, defining the necessary objectives and methodologies. In
the CU of Dissertation, the student carries out the experimental work leading to the dissertation, under the guidance of the supervisor. Thus, teaching is carried out in such a way as
to favor an active role of the students in the learning process, respecting their diversity, allowing learning paths adapted to each one's needs and aligned with the learning objectives,
while at the same time promotes students autonomy.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 A correspondência entre a carga média de trabalho dos estudante e ECTS encontra-se definida em despacho reitoral da UTAD (despacho RT-1/2018 e, anteriormente, RT-100/2013). 1

ECTS corresponde a 27 horas de trabalho total do aluno. Dada a natureza flexível, adaptada ao perfil de cada estudante, das unidades curriculares do ciclo de estudos não existe
implementado um mecanismo formal para verificação dessa correspondência.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The correspondence between the average workload of the students and ECTS is defined in a rector’s order of UTAD (order RT-1/2018 and, previously, RT-100/2013). 1 ECTS

corresponds to 27 hours of total student work. Given the flexible nature, adapted to each student’s profile, of the curricular units of the study programme there is no formal
mechanism implemented to verify this correspondence.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 A avaliação dos estudantes é efetuada de acordo com critérios e procedimentos previamente definidos e publicitados. Relativamente às unidades curriculares (UCs) de

Metodologias de Investigação I, II e III os critérios de avaliação encontram-se detalhados no regulamento do curso publicado em Diário da República. Em relação à UC de Seminário
de Doutoramento os estudantes são informados atempadamente pela Direção de Curso dos itens e critérios de avaliação. A avaliação permite assim aos estudantes perceber de que
modo os seus resultados da aprendizagem atingem os objetivos de aprendizagem definidos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 Students are assessed according to previously defined and publicized criteria and procedures. For the curricular units (CUs) of Research Methodologies I, II and III the evaluation

criteria are detailed in the course regulations published in Diário da República. In relation to the CU of Doctorate Seminary students are informed in a timely manner by the Course
Direction about the evaluation items and criteria. Thus, the assessment enables students to understand how their learning outcomes achieve the defined learning objectives.
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2.4. Observações

2.4 Observações.
 Sem observações.

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.
 Paulo Fernando da Conceição Santos, José Eduardo Lima Brito, José Alcides Silvestre Peres

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

José Alcides Silvestre Peres Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

José Eduardo Lima Brito Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas/Genética e Biotecnologia 100 Ficha submetida

Paulo Fernando da Conceição Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química (Especialidade em Química Orgânica) 100 Ficha submetida

Alice Maria Correia Vilela Moura Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha submetida

Amélia Maria Lopes Dias da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioquímica /Biochemistry 100 Ficha submetida

Ana Alexandra Mendes Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Microbiologia 100 Ficha submetida

Ana Cristina Ramos Sampaio Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas/Microbiologia 100 Ficha submetida

Ana Isabel Ramos Novo Amorim de Barros Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Ana Lúcia Rebocho Pinto e Sintra Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Ana Maria Pires Alencoão Professor Associado ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha submetida

Anabela Ribeiro dos Reis de Castro Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha submetida

António Augusto Fontainhas Fernandes Professor Catedrático ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

António Francisco Henrique Inês Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha submetida

António Maria Luís Crespi Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia Vegetal 100 Ficha submetida

Artur Agostinho de Abreu e Sá Professor Associado ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha submetida

Berta Maria de Carvalho Gonçalves Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

Carla Maria Quintelas Amaral Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CIÊNCIAS DO AMBIENTE 100 Ficha submetida

Carlos Afonso de Moura Teixeira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Correia Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia do Ambiente 100 Ficha submetida

Edna Carla Janeiro Cabecinha Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha submetida

Estela Maria Bastos Martins de Almeida Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Eunice Luís Vieira Areal Bacelar Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

Fernanda Maria Madaleno Rei Tomás Leal
Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Fernando António Leal Pacheco Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Hidrogeologia / Hidrogeology 100 Ficha submetida

Fernando Glenadel Braga Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Fernando Pedro Falcão Raimundo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha submetida

Gilberto Paulo Peixoto Igrejas Professor Associado ou
equivalente Doutor Genética e Biotecnologia 100 Ficha submetida

Isabel O’Neill de Mascarenhas Gaivão Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Isaura Alberta Oliveira de Castro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

João Alexandre Ferreira Abel dos Santos Cabral Professor Associado ou
equivalente Doutor Biologia (Especialidade em Ecologia) 100 Ficha submetida

João Carlos Almeida Ribeiro Claro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista

(DL 206/2009) Química 100 Ficha submetida

João Filipe Coutinho Mendes Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Agrícola/Fertilidade do Solo 100 Ficha submetida

João Ricardo Pinto Magalhães de Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha submetida

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

Jorge Ventura Ferreira Cardoso Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

José Albino Gomes Alves Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica - Bioquímica 100 Ficha submetida

José Manuel Martinho Lourenço Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia (Geofísica Aplicada) 100 Ficha submetida

José Manuel Moutinho Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

José Manuel Ribeiro de Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Lucinda Vaz dos Reis Professor Associado ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Química. Especialidade: Química Orgânica 100 Ficha submetida
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Luís Herculano Melo de Carvalho Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor Química Orgânica 100 Ficha submetida

Luis Manuel de Oliveira Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha submetida

Margarida Maria Correia Marques Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioclimatologia - Ecologia e Ciências Florestais 100 Ficha submetida

Maria Cristina Álvares Pereira Gonçalves Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Química - Ciência de Materiais 100 Ficha submetida

Maria Cristina Fialho Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química-Física (Electroquímica) 100 Ficha submetida

Maria do Rosário Alves dos Anjos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

Maria Elisa Preto Gomes Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Petrologia e Geoquímica 100 Ficha submetida

Maria Fernanda Gil Cosme Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias especialidade Ciência Alimentar 100 Ficha submetida

Maria Filomena Lopes Adega Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Ciências Biológicas-Genética 60 Ficha submetida

Maria João Magalhães Gaspar Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Agrárias-Ciências Florestais/ Agricultural

Sciences- Forest Sciences 100 Ficha submetida

Maria Manuel Silva Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria Manuela do Outeiro Correia Matos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Mário Gabriel Santiago dos Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Ciências do Ambiente 100 Ficha submetida

Marta Von Haffe Reboredo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Exactas, Naturais e Tecnológicas –

Ciências Edafo-ambientais 100 Ficha submetida

Paula Filomena Martins Lopes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Paulo Jorge de Campos Favas Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha submetida

Paulo Jorge dos Santos Coelho Professor Associado ou
equivalente Doutor Química Orgânica 100 Ficha submetida

Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Raquel Maria Garcia dos Santos Chaves Professor Associado ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Rosa Maria Magalhães Rego Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Rui José dos Santos Teixeira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha submetida

Rui Manuel Furtado Bezerra Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

Rui Manuel Vitor Cortes Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha submetida

Sandra Mariza Veiga Monteiro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

Simone da Graça Pinto Varandas Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista

(DL 206/2009) Ciências Agrárias - Ciências Florestais 100 Ficha submetida

Teresa Maria dos Santos Pinto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

Valdemar Pedrosa Carnide Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha submetida

Verónica Cortés de Zea Bermudez Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Electroquímica 100 Ficha submetida

Cristina Maria Correia Marques Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química-Didática da Química/Chemistry -

Didactics of Chemistry 100 Ficha submetida

     6960  

<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.
 70

3.4.1.2. Número total de ETI.
 69.6

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution: 69 99.137931034483

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): 69.6 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD
and specialised in the fundamental areas of the study programme 69.6 100 69.6

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists
not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 0 0 69.6
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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 69.6 100 69.6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff
registered in PhD programmes for over one year 0 0 69.6

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

Dada a natureza fundamentalmente tutorial deste ciclo de estudos e a sua adaptação ao perfil de cada estudante não está definido um corpo não docente especificamente adstrito ao
ciclo de estudos. Contudo, os departamentos principais que suportam o curso - química, biologia e ambiente e genética e biotecnologia - possuem, no seu conjunto, um quadro de
27 funcionários não docentes em regime de dedicação a tempo integral que, em situações específicas, prestam apoio técnico e laboratorial.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Given the fundamentally tutorial nature of this study programme and its adjustment to each student’s profile it is not defined a body of non-academic staff specifically allocated to
the study programme. However, the main departments that support the course - chemistry, biology and environment and genetics and biotechnology - have a total of 27 full-time non-
academic employees who, in specific situations, provide technical and laboratory support.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Do pessoal não docente referido no número anterior 22,2 % é licenciado, 70,4 % possui o 12º ano de escolaridade e 7,4 % possui o 9º ano de escolaridade.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Of the non-teaching staff referred to in the previous number, 22.2% have a bachelor degree, 70.4% have the 12th grade and 7.4% have the 9th grade.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
15

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 20
Feminino / Female 80

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano / 1st year 3
2º ano / 2nd year 4
3º ano/ 3rd year 6
4º ano/ 4th year 2
 15

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 10 10 15
N.º de candidatos / No. of candidates 6 7 4
N.º de colocados / No. of accepted candidates 5 5 4
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 5 5 3
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A quase totalidade dos candidatos ao 3º ciclo em Ciências Químicas e Biológicas procede à candidatura tendo já o tema do trabalho de doutoramento a realizar pré-definido, bem
como o orientador ou orientadores, não obstante a definição efetiva do tema da dissertação e da orientação ter posteriormente de obedecer ao prescrito no Regulamento Geral dos
Ciclos de Estudo Conducentes ao Grau de Doutor da UTAD. A distribuição dos estudantes pelos 3 ramos de especialização resulta, assim, dessa escolha prévia.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Almost all candidates applying for the 3rd cycle in Chemical and Biological Sciences already has the subject of the doctoral work to be carried out predefined, as well as the
supervisor or supervisors, despite the effective definition of the dissertation theme and supervision later have to obey to the prescribed in the General Regulation of the Cycles of
Studies Conducting to the Degree of Doctor of UTAD. Thus, the distribution of students by the 3 specialization branches results from this previous choice.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos
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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 5 2 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 1 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 0 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 1 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 1 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Antimicrobial resistance, biofilm formation and cell invasion by bacteria isolated from wild animals: potential impact in animal and human health, 2018, Aprovado.
Removing the negative sensory impact of volatile phenols in red wine: optimization and evaluation of different materials and their impact on wine quality, 2018, Aprovado.
Ammonia toxicity in zebra fish (Danio rerio), 2017, Aprovado.
Treatment of industrial wastewater - application of chemical and biological processes, 2017, Aprovado.
Towards an understanding of ketamine teratogenicity in zebrafish early development, 2016, Aprovado.
Carbon and nitrogen management for the sustainability of organic horticulture, 2016, Aprovado.
Enlightening the complex sex determination and differentiation of zebrafish (Danio rerio), 2016, 20 valores.
Mechanisms of cadmium toxicity in fish osmoregulatory responses, 2016, 19 valores.
Impact of genetic background, maturation, and infection by colletotrichum acutatum on the phytochemical composition of olives and olive: implementation of faster infrared
screening tools, 2016, 19 valores.

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). 
Antimicrobial resistance, biofilm formation and cell invasion by bacteria isolated from wild animals: potential impact in animal and human health, 2018, Approved.
Removing the negative sensory impact of volatile phenols in red wine: optimization and evaluation of different materials and their impact on wine quality, 2018, Approved.
Ammonia toxicity in zebra fish (Danio rerio), 2017, Approved.
Treatment of industrial wastewater-application of chemical an d biological processes, 2017, Approved.
Towards an understanding of ketamine teratogenicity in zebrafish early development, 2016, Approved.
Carbon and nitrogen management for the sustainability of organic horticulture, 2016, Approved.
Enlightening the complex sex determination and differentiation of zebrafish (Danio rerio), 2016, 20/20 points.
Mechanisms of cadmium toxicity in fish osmoregulatory responses, 2016, 19/20 points.
Impact of genetic background, maturation, and infection by colletotrichum acutatum on the phytochemical composition of olives and olive: implementation of faster infrared
screening tools, 2016, 19/20 points.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Não se observaram diferenças significativas do sucesso escolar quer entre as três áreas científicas, quer entre as unidades
curriculares dos diferentes ramos de especialização deste ciclo de estudos.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
There were no significant differences in academic success either between the three scientific areas or between the curricular units of the different branches of specialization in this
study programme.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
De acordo com dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) não existiam, em junho de 2018, diplomados do ciclo de estudos desempregados registados
no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). A UTAD realiza, anualmente, um questionário aos diplomados; contudo, não utiliza os dados sobre empregabilidade nele
recolhidos uma vez que a taxa de amostragem por curso é reduzida.

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 of Education and Science Statistics (DGEEC), there were no unemployed graduates of the study programme registered at the Institute
of Employment and Professional Training (IEFP) in June 2018. UTAD carries out, annually, a questionnaire for graduates; however, it does not use the employability data collected
since the sample rate per course is reduced.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Tomando por base os dados disponíveis sobre o desemprego dos diplomados neste ciclo de estudos (DGEEC) a taxa de empregabilidade pode ser considerada elevada.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Considering the available data on the unemployment of graduates in this study programme (DGEEC) the rate of employability can be considered high.

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 Química - Vila Real (CQ-VR) Muito Bom UTAD 21 -
Centro de Investigação de Tecnologias Agroambientais e
Biológicas (CITAB) Excelente UTAD 30 -

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/78aa3d43-9720-7170-86fd-5c34c526d0cd
 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/78aa3d43-9720-7170-86fd-5c34c526d0cd
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
As estratégias de desenvolvimento da investigação em geral, e nas áreas científicas fundamentais do ciclo de estudos em particular, têm sido delineadas segundo as necessidades
e os desafios societais. A organização das unidades de investigação contempla diversas áreas de I&D nomeadamente tecnológicas, de consultadoria e de formação. Várias dessas
áreas são perspetivadas para a incubação de empresas, de forma ultrapassar a falta de articulação entre executores de I&D e potenciais utilizadores, para a transferência de
conhecimento e de tecnologia e para a prestação de serviços especializados. Os centros de investigação têm desenvolvido estratégias de cooperação e de ligação ao exterior para
ganhar dimensão e competitividade, orientando as preocupações de investigação de acordo com as necessidades do lado da procura, nomeadamente a nível regional e local. A
UTAD dispõe de laboratórios que prestam serviços ao exterior de análises de solos, análises de águas, enologia, ecologia aplicada, análises de alimentos e caracterização de
materiais (SEM, TEM, raios X), entre outros.

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. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/78aa3d43-9720-7170-86fd-5c34c526d0cd
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/78aa3d43-9720-7170-86fd-5c34c526d0cd
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The strategies for the development of research in general, and in the fundamental scientific areas of the study programme in particular, have been designed according to the societal
needs and challenges. The organization of the research units includes several areas of R&D namely technological, of consultancy and training, aiming at business incubation, to
overcome the lack of coordination between R&D implementers and potential users, the effective transfer of knowledge and technology, and the provision of specialized services. The
research units have developed strategies of cooperation and liaison with the exterior to gain size and competitiveness, focusing research concerns on the needs of the demand side,
particularly at regional and local level. UTAD has laboratories that provide services to the exterior of soil analysis, water analysis, oenology, applied ecology, food analysis, and
material characterization (SEM, TEM, X-ray), among others.

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. 

As atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas estão integradas no âmbito de projetos de investigação e/ou parcerias nacionais e internacionais. O número de projetos nos
últimos 5 anos foi superior a uma centena. Indicam-se alguns dos mais relevantes:
INTERACT-Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology (ON.2|NORTE-01-0145-FEDER-000017), 3 508 K€.
Clim4Vitis-Climate change impact mitigation for European viticulture: knowledge transfer for an integrated approach (WIDESPREAD-05-2017), 374 K€.
Dairy-4-Future-Propagating innovations for more resilient dairy farming in the Atlantic area (INTERREG EAPA_304/2016), 281 K€.
Light responsive naphthopyrans with faster switching speed (FCT/PTDC/QUI-QOR/28532/2017), 229 K€.
INNOVINE&WINE-Vineyard and Wine Innovation Platform (ON2|NORTE-01-0145-FEDER-000038), 67 K€.
UniRCell-Unitised regenerative fuel cell for efficient renewable energy supply: from materials to device (SAICTPAC/0032/2015), 392 K€.

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

The scientific and technological activities developed are integrated in the scope of research projects and / or national and international partnerships. The number of projects in the
last 5 years has exceeded a hundred. Some more relevant are indicated:
INTERACT-Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology (ON.2|NORTE-01-0145-FEDER-000017), 3 508 K€.
Clim4Vitis-Climate change impact mitigation for European viticulture: knowledge transfer for an integrated approach (WIDESPREAD-05-2017), 374 K€.
Dairy-4-Future-Propagating innovations for more resilient dairy farming in the Atlantic area (INTERREG EAPA_304/2016), 281 K€.
Light responsive naphthopyrans with faster switching speed (FCT/PTDC/QUI-QOR/28532/2017), 229 K€.
INNOVINE&WINE-Vineyard and Wine Innovation Platform (ON2|NORTE-01-0145-FEDER-000038), 67 K€.
UniRCell-Unitised regenerative fuel cell for efficient renewable energy supply: from materials to device (SAICTPAC/0032/2015), 392 K€.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 26.7
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). 
Não está formalizada a participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos. Contudo, a Direção do Curso procurará estabelecer parcerias internacionais,
por exemplo na rede Erasmus, sempre que solicitado pelos estudantes ou orientadores em resultado de situações específicas em que tal seja considerado conveniente.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Participation in international networks relevant to the study programme is not formalized. However, the Course Direction will seek to establish international partnerships, for example
in the Erasmus network, whenever requested by students or supervisors as a result of specific situations where this is deemed appropriate.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

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

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

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

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2018/12/manual_qualidade_V02_2018_11_22-JLM28-com-anexosV4.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).
 <sem resposta>

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. 

A Pró-Reitoria para a área da Qualidade dispõe de um gabinete técnico, sendo através desta estrutura que, regularmente, são proporcionados aos alunos questionários, no sistema
de informação de apoio ao ensino (SIDE), sobre as unidades curriculares e os docentes que as lecionam.

 Esses dados, após tratamento estatístico, permitem classificar Unidades Curriculares e Docentes em Críticos ou Excelentes. Todos os resultados são fornecidos às Escolas, por
curso e departamento. Internamente, esta ferramenta, entre outras tais como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação ao seu desempenho
pedagógico.

 Relativamente ao Sucesso Escolar, com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, nomeadamente, nº de alunos inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos
avaliados e nº de alunos aprovados, procede-se à construção de um conjunto de indicadores de forma a possibilitar uma análise mais pormenorizada. Com estes resultados,
identificam-se Unidades Curriculares com baixas taxas de aproveitamento escolar, com principal destaque para os alunos de 1ºano, sendo encaminhados para o Programa de Apoio
ao Estudo no Ensino Superior (PASS-UTAD), o Programa de Tutoria (PT-UTAD) e o Programa Study-Skills, consoante as necessidades identificadas.

 Paralelamente, a UTAD tem o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar onde se identificam estudantes em situações de risco de abandono e se faz o
devido acompanhamento do estudante.

 Estes e outros mecanismos fazem parte do Sistema de Avaliação do Desempenho do Processo Ensino-Aprendizagem, que tem início em estudos de diagnóstico até à elaboração de
um Plano de Melhoria por curso e respetiva implementação das ações nele definidas. Este sistema encontra-se em fase final de implementação a nível informático.

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2018/12/manual_qualidade_V02_2018_11_22-JLM28-com-anexosV4.pdf
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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. 

The Pro-Rectory for the Quality area has a technical office and through this structure are, regularly, provided to students questionnaires in the information system to support
teaching (SIDE) about the curricular units and teaching.
These data, after statistical treatment, allows classifying Curricular Units and Teachers as Critical or Excellent. All results are provided to the Schools, by course and department.
Internally, this tool, among others such as the analysis of school success, is used for the School to make an evaluation of its pedagogical performance.
With regard to School Success, based on data obtained from the Academic Services, namely, the number of students enrolled, the number of students evaluable, the number of
students evaluated and the number of students approved, an indicator base is created that allows a more detailed analysis. With these results, Curricular Units with low rates of
school achievement are identified, with the main emphasis being on the 1st year students, being referred to the Study Support Program in Higher Education (PASS-UTAD), the
Tutoring Program (PT-UTAD ) and the Study-Skills Program, according to identified needs.
At the same time, UTAD has the Permanent Observatory for the Drop-out and Promotion of School Success where students are identified in situations of risk of drop-out and the
student is monitored properly.
These and other mechanisms are part of the Performance Evaluation System of the Teaching-Learning Process, which begins in diagnostic studies until the elaboration of an
Improvement Plan per course and respective implementation of the actions defined. This system is in the final phase of implementation at the computer level.

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. 
Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e revisto em 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2018/12/manual_qualidade_V02_2018_11_22-JLM28-com-anexosV4.pdf). Existe, ainda o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a Pró-Reitoria para
a área da Qualidade, responsável pela área operacional dos processos de avaliação e acreditação dos Ciclos de estudo (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
As previously mentioned, UTAD has a Pro-Rector's Office for the Quality area which is responsible for the Internal Quality Assurance System (SIGQ), based on regulation nº 413/2017,
of January 4, 2017. UTAD has a Quality Manual, prepared in 2017 and revised in 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2018/12/manual_qualidade_V02_2018_11_22-JLM28-com-anexosV4.pdf). 
There is also the Quality Management Office (GESQUA), under the Rectorate for the Quality area, responsible for the area of evaluation and accreditation processes of the study
programmes (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes
das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre a avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas diferentes
vertentes de atividade.
Paralelamente, o corpo docente é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos relativos à qualidade do ensino das Unidades Curriculares e ao
desempenho pedagógico dos docentes. Estes são elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA) e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja dada
oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à
estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho.

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
The UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and the UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation
(Diário da República, 2nd series, nº 94 of 16/5/2017) give precise indications on the evaluation of each triennium on the different aspects of the assessment of teachers' activities. At
the same time, the teachers are evaluated annually by the students of the study programm, through surveys about the quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical
performance of the teachers. These are elaborated by the Quality Management Office (GESQUA) and are compulsory for the student, although it is given an opportunity to not
respond with a justification. The results are communicated to teachers so that they can self-assess their performance and propose changes to the strategy, contents, objectives, or
other parameters of the teaching-learning process, in order to improve performance.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP),
sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes unidades funcionais.
São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros de resultados e competências
estão ajustados/alinhados com os objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são concretizados através da realização de
ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no
exterior. É efetuada mobilidade entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções a desenvolver.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP),
being biennial. The operational objectives that should be achieved by each evaluated of different functional areas are concerted at the beginning of each evaluative cycle. It is
determined the skills that they must demonstrated in the professional group where they belong. The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's
own strategic goals and mission. The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions in relevant areas to the jobs,
which take place in the University, with some training courses beeing frequented outside. Mobility between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the
different functions to be developed.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A oferta formativa da UTAD está disponível no site da instituição (https://www.utad.pt/estudar/), estando a informação detalhada sobre cada ciclo de estudos e respetivas Unidades
Curriculares na plataforma SIDE (http://side.utad.pt/index_lic.epl).
A UTAD disponibiliza, também, no site institucional os links dirigidos ao site da A3ES (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/resultados-e-calendarizacao/),
onde todos os resultados das Avaliações Externas de cada ciclo de estudos estão disponíveis por IES. Internamente, a Academia tem acesso, via intranet, a todos estes processos
de avaliação de cada ciclo de estudos, desde os pedidos preliminares às Decisões do Conselho de Administração.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The UTAD educational offer is available on the institutional website (https://www.utad.pt/estudar/). Information on each cycle of studies and their Curricular Units is allocated on the
SIDE platform (http: //side.utad .pt / index_lic.epl).
Also, it is possible to find at UTAD institutional website the links to the A3ES website (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/resultados-e-calendarizacao/),
where the results of the External assessments are available.
Internally, the Academy has access, through the intranet, to the evaluation processes of the new study programmes, from prior accreditation to the decision of the Advisory Council.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A UTAD submeteu em 2017 o processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, cuja visita à Instituição se realizou em abril de 2018, e tem participado em alguns rankings,
nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
obtendo a certificação de 2016 a 2022.
Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.
Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, engenharia Civil e Engª Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros, estando previsto
para 2019 nova submissão ao referido selo de Ciclos ainda a definir superiormente.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2017 UTAD submitted the Institutional Evaluation process to A3ES. The visit took place in April 2018. Moreover, UTAD has participated in some rankings, namely, Educational
Quality Study 2015, promoted by ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.
In 2016, the Integrated Masters in Veterinary Medicine submitted the evaluation process to EAEVE - European Association of Veterinary Education Establishments, obtaining
certification from 2016 to 2022.
In 2012, UTAD underwent an Institutional evaluation promoted by the IEP-EUA.
Between 2012 and 2015, the 2nd Cycles in Mechanical Engineering, Civil Engineering, and Zootechnical Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers;
in 2018 a new submission to the referred seal of Cycles will be defined.

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

http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES.pdf
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8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Grande maioria dos docentes enquadrados em dois centros de I&D financiados pela FCT, CQ-VR e CITAB, classificados, respetivamente, com Muito Bom e Excelente. Restantes
docentes integrados em outros centros de I&D com classificação semelhante.
-Recursos humanos altamente qualificados, com experiência profissional relevante e com elevada produção científica de reconhecida qualidade, envolvendo colaborações nacionais
e internacionais, nas áreas do ciclo de estudos.
- O curso, por estar enquadrado em dois centros de I&D financiados pela FCT, CQ-VR e CITAB, beneficia dos recursos materiais e financeiros e do know-how científico disponíveis.
- Capacidade de criar e desenvolver projetos de I&D em cooperação com empresas e outras instituições de investigação nas áreas do ciclo de estudos.
- Infraestruturas, equipamentos e laboratórios especializados capazes de garantir excelentes condições de trabalho.
- Baixo rácio aluno/docente.

8.1.1. Strengths 
- Large majority of the teaching staff integrated in two R&D centers financed by FCT, CQ-VR and CITAB, classified as Very Good and Excellent, respectively. Remaining teaching staff
integrated in other national R&D centers with similar classification.
- Highly qualified human resources, with relevant professional experience and high scientific production of recognized quality, involving national and international collaborations, in
the areas of the study programme.
-The course, framed in two R&D centers funded by FCT, CQ-VR and CITAB, benefits from the material and financial resources and scientific know-how available.
- Ability to create and develop R&D projects in cooperation with companies and other research institutions in the areas of the study programme.
- Infrastructures, equipment and specialized laboratories that ensure excellent working conditions.
- Low ratio student/teacher.

8.1.2. Pontos fracos 
- Escasso tecido empresarial na região.
- Falta de pessoal não docente qualificado para apoio a laboratórios e operação de equipamentos especializados.
- Redução do número de alunos em alguns cursos de 1º e 2º ciclo, designadamente na área de Ambiente, e inexistência, a montante, de cursos de 2º ciclo na área das Ciências
Químicas.

8.1.2. Weaknesses 
- Scarce business fabric in the region.
- Need for non-teaching staff qualified to support laboratories and the operation of specialized equipment.
- Reduction in the number of students in some 1st and 2nd cycle courses, namely in the Environmental area, and lack of 2nd cycle courses in Chemical Sciences.

8.1.3. Oportunidades 
- Estrutura curricular versátil e multidisciplinar, com caráter fortemente tutorial, podendo traduzir-se numa forma mais abrangente de captação de candidatos.
- Localização geográfica de Vila Real que, embora sendo ao mesmo tempo um constrangimento, pode também ser uma oportunidade para a criação de empresas de base
tecnológica sustentadas nas áreas deste curso dada a boa qualidade de vida da cidade de Vila Real e na região e as boas acessibilidades.
- Ligação com stakeholders, nomeadamente sediados no Régia-Douro Parque - Parque de Ciência e Tecnologia, onde existe um espaço de incubação de empresas.
- Redução substancial do valor das propinas com início no ano letivo de 2019/2020 quer para estudantes nacionais, quer para estudantes internacionais.
- Sistema de inscrições mais flexível, funcionando ao longo de todo o ano, nomeadamente em sistema online.
- Intenção da Reitoria em definir plano de captação de alunos internacionais.

8.1.3. Opportunities 
- Versatile and multidisciplinary curricular structure, with a strong tutorial character, which can translate into a more comprehensive way of recruting candidates.
- Geographic location of Vila Real which, while being a threat, can also be an opportunity for the creation of technology-based companies based in the areas of this study programme
given the good quality of life of Vila Real city and in the region as well as the good accessibilities.
- Links with stakeholders, namely with companies headquartered in the Régia-Douro Parque – Park of Science and Technology where there is an incubation space for companies.
-Substantial reduction in tuition fees starting in the school year of 2019/2020 for both national and international students.
- Registration system more flexible, working throughout the year, especially in online system.
- Intention of the Rectory to define a plan to attract international students.

8.1.4. Constrangimentos 
- Futura redução do número de candidatos ao ensino superior ao nível regional e nacional.
- Dificuldade na progressão da carreira docente, a qual funciona como fator de desmotivação.
- Dificuldade na obtenção de bolsas de estudo e projetos financiados pela FCT.
- Promoção pouco eficaz do curso dentro e fora do país devido à escassez de recursos.
- Concorrência nacional e internacional resultante da criação de um espaço europeu de ensino superior.
- Localização da instituição no interior norte do país, o que se traduz na dificuldade de captação de alunos externos e promoção de atividades profissionais de alto nível, bem como
na mobilidade dos estudantes de 2os ciclos em direção ao litoral.

8.1.4. Threats 
- Future reduction in the number of candidates for higher education at regional and national level.
- Difficulty in the progression of the teaching career, which works as demotivation factor.
- Difficulty in obtaining scholarships and projects funded by FCT.
- Difficulties in effectively promoting the study programme in and outside the country due to scarce resources.
- National and international competition resulting from the creation of an European Area of Higher Education.
- Location of the institution in the north interior of the country, which makes difficult the attraction of external students and the promotion of high level professional activities, as well
as promotes the mobility of 2nd cycle students towards the coast.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1) Embora sendo reduzido o tecido empresarial da região pretende-se incrementar as interações com as empresas existentes. Neste sentido o Régia-Douro Park - Parque de Ciência
e Tecnologia, pode funcionar como catalisador.

 2) Ações de formação visando a melhoria do apoio técnico e laboratorial prestado pelo pessoal não docente.
 3) Aumentar o número de candidatos através da publicitação adequada do novo regime de propinas com início no ano letivo de 2019/2020 quer para estudantes nacionais, quer para

estudantes internacionais.
 

8.2.1. Improvement measure 
1) Although the business fabric of the region is scarce, it is intended to increase the interactions with existing companies. In this sense, the Régia-Douro Park – Park of Science and
Technology can act as a catalyst.

 2) Carrying out training actions aimed at improving the technical and laboratory support provided by the non-teaching staff.
 3) Increase the number of candidates by publicizing adequately the new regime of tuition fees starting in the 2019/2020 school year for both national and international students.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1) Alta (24 meses).

 2) Alta (12 meses).
 3) Alta (6 meses).

 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1) High (24 months).

 2) High (12 months).
 3) High (6 months).

8.1.3. Indicadores de implementação 
1) Aumento em 10% do número de acordos de colaboração com empresas da região.

 2) Número de ações de formação.
 4) Aumento em 20% do número de alunos inscritos no 1º ano do 3º ciclo em Ciências Químicas e Biológicas.
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8.1.3. Implementation indicator(s) 
1) 10% increase in the number of collaboration agreements with companies in the region.
2) Number of training actions.
4) 20% increase in the number of students enrolled in the 1st year of the 3rd cycle in Chemical and Biological Sciences.

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations
(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

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:
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<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

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>


