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ACEF/1920/0307252 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1314/07252

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-03-11

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._Alterações ao plano de estudos_Bioengenharia.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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/de499e81-279c-6091-ec0c-5db2c6f9f6fe/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


31/05/2021 ACEF/1920/0307252 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8eb75b9d-b130-e123-6848-5da5d41e46b4&formId=de499e81-279c-6091-ec0c… 2/17

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.
Bioengenharia

1.3. Study programme.
Bioengineering

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Diário da República, 2.ª série - N.º 57 - 23 de março de 2010.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências da Engenharia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Engineering 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):
52

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:
520

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):
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):
6 Semestres

1.10. Número máximo de admissões.
35

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.
Um dos seguintes conjuntos: 02 Biologia e Geologia e 19 Matemática A ou 07 Física e Química e 19 Matemática A.

1.11. Specific entry requirements.
One of the following sets: 02 Biology and Geology and 19 Mathematics A or 07 Physics and Chemistry and 19 Mathematics A.

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 curso de 1º ciclo em Bioengenharia é ministrado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, essencialmente na Escola de Ciências de Vida e do Ambiente (ECVA) e na
Escola de Ciências e Tecnologia (ECT). No âmbito do curso a UTAD celebrou um acordo de mobilidade de estudantes com a Universidade de Tecnologia de Brno, República Checa
(Vysoké Učení Technické v Brně), ao abrigo do Programa Erasmus, pelo que os alunos propostos e selecionados ao abrigo deste acordo passam usualmente um semestre letivo
naquela Universidade.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compressed (1).pdf

1.15. Observações.
Não aplicável.

1.15. Observations.
Not applicable.

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/de499e81-279c-6091-ec0c-5db2c6f9f6fe/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2
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31/05/2021 ACEF/1920/0307252 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8eb75b9d-b130-e123-6848-5da5d41e46b4&formId=de499e81-279c-6091-ec0c… 3/17

Não Aplicável Not Applicable

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

2.2. Estrutura Curricular - Não Aplicável

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Matemática (Ciências de Base) M 24 0
Física (Ciências de Base) F 12 0
Ciências da Vida (Ciências de Base) CV 36 0
Química (Ciências de Base) Q 17 0
Ciências de Engenharia CENG 91 0
(5 Items)  180 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.

 A lecionação de conteúdos é realizada através de uma metodologia interativa, no espírito de Bolonha, fomentando uma participação progressivamente maior dos alunos, a vários
níveis, objetivando o desenvolvimento da sua autonomia e uma aprendizagem amadurecida, de interligação entre as diferentes áreas científicas que integram o plano curricular. Os
conjuntos de problemas para auto-estudo fornecidos e a orientação tutorial possibilitam a consolidação dos conhecimentos e um ensino de proximidade, o que permite um
conhecimento mais profundo dos alunos e das suas dificuldades, ajudando a adaptar a metodologia de ensino e a atingir a consecução dos objetivos de aprendizagem propostos.
As aulas laboratoriais, com conteúdos intimamente relacionados com os lecionados nas aulas teóricas, criam condições adequadas ao desenvolvimento da investigação científica.
As visitas de estudo, quando possíveis, permitem uma aproximação dos conhecimentos aprendidos em sala de aula à realidade exterior.

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 contents' teaching is accomplished through an interactive methodology in the spirit of Bologna, fostering a progressively larger participation of students at various levels,
aiming to develop its autonomy and a mature learning, connecting the different scientific areas that integrate the curriculum. The self-study problem sets provided and tutorial
orientation enable the consolidation of knowledge and an education of proximity, allowing a deeper understanding of students and their difficulties, helping to adapt the teaching
methodology and to achieve the attainment of the learning objectives proposed. The laboratory classes with contents closely related to those taught in lectures, creates appropriate
conditions for the development of scientific research. Study visits, when possible, allow an approximation of the knowledge acquired in the classroom to the outer reality.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 O curso está estruturado de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação e Créditos (ECTS), nos termos definidos pelos Decretos-Lei nº 42/2005, de 22 de

Fevereiro, e nº 74/2006, de 24 de Março, e pelo Regulamento Interno de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares da UTAD. A aquisição do grau de licenciado pressupõe a
obtenção, num período normal de seis semestres letivos, de 180 ECTS nos termos estabelecidos pela estrutura curricular e plano de estudos. Cada semestre letivo equivale a 30
ECTS, o que corresponde a 810 horas de trabalho do estudante em todas as formas previstas (54 horas semanais considerando 15 semanas de aulas por semestre). O número total
de horas de contacto dos alunos com o docente, nas várias unidades curriculares (UCs) varia, por semestre, entre 24 e 64 horas, ou seja, entre 15 e 40 % do número total de horas de
cada UC (total horas UC = ECTSx27).

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The course is structured according to the European Credit Transfer and Accumulation system, in the terms defined by the Decree-Law 42/2005 of February 22 and 74/2006 of March

24, and by the Internal Regulations for the Implementation of the Curricular Credit System of UTAD. The obtainment of a degree requires reaching, in a normal period of six school
semesters, 180 ECTS in the terms established by the curricular structure and by the study plan of the course. Each semester equals 30 ECTS, which corresponds to 810 hours of
student work in all forms defined (54 hours per week considering 15 weeks of classes per semester).

 The total number of contact hours of students with the teacher in the various curricular units (CUs) ranges, by semester, between 24 and 64 hours, i.e., between 15 and 40% of the
total number of hours of each CU (UC total hours = ECTSx27).

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 A adequação da avaliação da aprendizagem dos estudantes em função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular (UC) deve, em primeiro lugar, ser assegurada pelo

respetivo docente responsável. No início de cada semestre, no momento da apresentação de cada UC aos alunos, pelo respetivo responsável, é dada a conhecer uma proposta de
avaliação que pode ser objeto de alteração mediante proposta dos alunos. O docente responsável deposita na página da

 UC no Sistema de Informação de Apoio ao Ensino (SIDE) uma ficha da unidade curricular (FUC) que fica disponível para consulta online pelos alunos, contendo explicitados, entre
outros, os objetivos e método de avaliação da UC. O sistema de avaliação das UCs implementado pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA) da UTAD constitui igualmente um
instrumento de avaliação e, indiretamente, uma garantia da coerência do sistema de avaliação com os objetivos e método de avaliação da UC.

 

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 The adequacy of the assessment of student learning in relation to the learning objectives of the curricular unit (CU) must firstly be ensured by the respective responsible professor.

At the beginning of each semester at the time of presentation of each CU to the students by the respective responsible, is made known an evaluation proposal that may be subject to
amendment upon proposal by the students. The responsible professor puts in the CU’s page of the Teaching Support Information System (SIDE) a record of the curricular unit (FUC)
which is available for consultation online by students, containing, among others, the objectives and the CU's evaluation method. The evaluation system of the CU implemented by the
Office of Quality Management (GESQUA) of UTAD is also na assessment tool and, indirectly, a guarantee of the coherence between the evaluation system and the CU objectives.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Não aplicável.

2.4 Observations.
 Not applicable.

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.
 Berta Gonçalves é Professora Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da UTAD desde novembro de 2006 e Membro Integrado do Centro de Investigação de Tecnologias

Agro-Ambientais e Biológicas (CITAB). É regente da UC de Biologia Celular da LB.
 José Ramiro Fernandes é Professor Auxiliar do Departamento de Física da UTAD desde janeiro de 2005 e membro integrado do Centro de Química (CQ-VR). É docente da UC de

Eletrónica da LB.
 António Inês é Professor Auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da UTAD desde fevereiro de 2008 e membro integrado do CQ-VR. É docente da UC de Microbiologia da

LB.
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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

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

Liliana do Carmo Santiago Fernandes
Amado Caramelo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física / Physics 70 Ficha submetida

Luís Miguel Faustino Machado Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Matemática 100 Ficha submetida

Catarina Pina Avelino Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

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

Paula Maria Machado Cruz Catarino Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática/Mathematics 100 Ficha submetida

José Joaquim Lopes Morais Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

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

Marco Paulo Duarte Naia Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física – Especialidade de Física Experimental 100 Ficha submetida

João Ricardo Pinto Magalhães De
Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha submetida

Albino Alves Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

Amadeu Duarte Da Silva Borges Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências de Engenharia - Engenharia Mecânica - Mecânica

dos Fluidos Computacional 100 Ficha submetida

José Júlio Gonçalves Barros Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal / Fisiologia Animal - Animal Science / Animal

Physiology 100 Ficha submetida

Paulo Moura Oliveira Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Argentina Maria Soeima Leite Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

António Luís Gomes Valente Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Norberto Jorge Gonçalves Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

Luís Filipe Ferreira Morgado Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciencias Físicas 100 Ficha submetida

Paulo José de Azevedo Pinto Rema Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha submetida

José Carlos Silva Cardoso Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrónica e Electrotécnica 100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Cardoso Salgado Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e dos Computadores 100 Ficha submetida

João Luís Honório Matias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

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

Maria João Pereira Marques Paz Melo
De Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Jorge Ventura Ferreira Cardoso Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

Eurica Manuela Novo Lopes Henriques Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Ana Cristina Ribeiro Afonso de Matos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharias 100 Ficha submetida

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

Ana Alexandra Mendes Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha submetida

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

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

José Ramiro Afonso Fernandes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

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

Salviano Filipe Silva Pinto Soares Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnicav/ Electrical Engineering 100 Ficha submetida

Maria João Magalhães Gaspar Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Melhoramento Florestal 100 Ficha submetida

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

Luis José Calçada Torres Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Lio Fidalgo Gonçalves Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

Pedro Melo Pinto Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia 100 Ficha submetida

Vitor Manuel De Jesus Filipe Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto - Biomecânica 100 Ficha submetida

João Paulo Fonseca da Costa Moura Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

     4170  

<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.
 42

3.4.1.2. Número total de ETI.
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41.7

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: 41 98.321342925659

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): 41.7 100

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 42 100.71942446043 41.7

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 41.7

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 41 98.321342925659 41.7

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 41.7

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

As atividades de natureza técnica e administrativa de apoio são asseguradas pelos 15 funcionários
 adstritos à ECVA e ECT da UTAD, nomeadamente aos Departamentos de Engenharias, Biologia e Ambiente,

 Genética e Biotecnologia e Química. Todos os funcionários estão em regime de dedicação a 100%.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Technical and administrative support activities are provided by the 15 non-academic employers

 assigned to ECVA and ECT from UTAD, including the Engineering, Biology and Environment,
 Genetics and Biotechnology and Chemistry Departments. All employees have exclusive dedication

 contracts.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O corpo técnico e administrativo possui um bom nível de formação de base. O nível de

 qualificação do pessoal não docente (corpo técnico e administrativo) de apoio à lecionação do
 ciclo de estudos é: 3 licenciados, 11 com o 12º ano e 1 com um nível inferior ao 12º ano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The technical and administrative group possesses a good level of base formation. The skill level of

 the non-academic staff (technical and administrative) to support course teaching activities is: 3
 graduates, 11 with mid-level education (12 years) and 1 with incomplete mid-level education.

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
113

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 41.6
Feminino / Female 58.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 58
2º ano curricular 32
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3º ano curricular 23
 113

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 40 38 35
N.º de candidatos / No. of candidates 127 131 123
N.º de colocados / No. of accepted candidates 34 37 29
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 36 38 36
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 111.7 117 124
Nota média de entrada / Average entrance mark 145.7 145.4 144.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Não aplicável.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Not applicable.

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 14 6 8
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 4 4 7
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 2 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 4 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 3 0 1

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). 

Não aplicável.

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). 
Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
No 1º semestre de 2018/2019 e relativamente ao aproveitamento escolar global, apenas em 2 UCs se registou uma % de aprovação inferior a 50%, nomeadamente na UC de Análise
de Matemática I (18%) e Química Geral (49%). Para as restantes UCs do 1º ano, os alunos obtiveram aproveitamento superior a 90%. No 2º ano, todas as UCs apresentaram uma taxa
de aprovação superior a 55%. Três UCs (Mecânica Aplicada, Modelação e Controlo de Sistemas e Processamento Digital do Sinal) registaram 100% de taxa de aprovação, 94% na UC
de Instrumentação e Medidas e 79% na UC de Biomateriais I do 3º ano.

 No 2º semestre de 2018/2019 e relativamente ao aproveitamento escolar global, apenas em 2 UCs se registou uma % de aprovação inferior a 50%, nomeadamente na UC de Análise
de Matemática II do 1º ano (16%) e na UC de Transferência de Calor e Massa do 2º ano (49%), o que revela um elevado nível de sucesso escolar. Para as outras UCs do 1º e do 2º ano,
os alunos obtiveram aproveitamento superior a 75% e a 82%, respetivamente. No 3º ano, o aproveitamento dos alunos foi superior a 92%.

 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
In the 1st semester of 2018/2019 and in relation to the overall LB performance, only 2 CUs had a% of approval below 50%, namely in the Mathematical Analysis I (18%) and General
Chemistry (49%). For the remaining 1st year CUs, the students achieved more than 90%. In the 2nd year, all CUs had an approval rate above 55%. Three CUs (Applied Mechanics,
Modeling and Control Systems and Digital Signal Processing) recorded a 100% approval rate, 94% in the Instrumentation and Measurement CU and 79% in the Biomaterials I CU.

 In the 2nd semester of 2018/2019 and in relation to the overall school performance, only 2 CUs had a % of approval below 50%, namely in the Mathematical Analysis II of the 1st year
(16%) and in the Heat and Mass Transfer CU of the 2nd year (49%), which reveals a high level of approval rate. For the other CUs of the 1st and 2nd year, the students obtained
achievement above 75% and 82%, respectively. In the 3rd year, student achievement exceeded 92%.

 

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 os dados de 2019 da DGES publicados no SITE Inforcursos, a percentagem de recém-diplomados do curso de Bioengenharia da UTAD que estão registados no IEFP
como desempregados é de 3,7%. Este número compara-se com o valor de 3,1% de registados como desempregados para os formados nesta área de formação no setor público de
Ensino Superior e com o valor de 3,7% para a percentagem de formados registados como desempregados a nível nacional para todas as áreas de formação.

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 DGES 2019 data published on SITE Inforcursos, the percentage of recent graduates from UTAD Bioengineering who are registered with the IEFP as unemployed is 3.7%.
This figure compares with 3.1% of registered as unemployed for graduates in this area of   training in the public sector of Higher Education and 3.7% for the percentage of graduates
registered as unemployed at national level for all areas of higher education.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
O curso de Bioengenharia da UTAD tem um número de graduados que pode ser considerado pequeno quando comparado com o número de alunos à entrada deste ciclo. Um dos
fatores que mais contribui para este fato é o protocolo entre a UTAD e a Universidade do Porto que permite a passagem de alguns alunos do curso de Bioengenharia da UTAD para o
Mestrado Integrado em Bioengenharia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Assim, um numero reduzido de graduados inscritos como desempregados em valor
absoluto traduz-se num valor alto em termos relativos. A reestruturação proposta, com a inclusão de um estágio curricular, irá também permitir um maior contacto dos alunos com o
mercado de trabalho e, futuramente, melhorar os dados de empregabilidade do curso.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
UTAD's Bioengineering course has a number of graduates that can be considered small compared to the number of students entering this cycle. One of the factors that most
contributes to this fact is the protocol between UTAD and the University of Porto that allows the passage of some students from the UTAD Bioengineering course to the Integrated
Master in Bioengineering of the Faculty of Engineering of the University of Porto. Thus, a small number of graduates enrolled as unemployed in absolute value translates into a high
value in relative terms. The proposed restructuring, with the inclusion of a curricular internship, will also allow students to be more in touch with the labor market and, in the future,
to improve the employability data of the course.
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6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme,
where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre Classificação
(FCT) / Mark (FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of

integrated study programme’s teachers
Observações /
Observations

Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e
Biológicas (CITAB) Muito Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto

Douro (UTAD) 15 Não Aplicável

Centro de Química - Vila Real (CQVR) Muito Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) 5 Não Aplicável

Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) Muito Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) 1 Não Aplicável

Pólo do INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) Muito Bom FEUP/Pólo UTAD 5

6 docentes (5
integrados+1
colaborador)

Pólo do Centro de Matemática CMAT-UTAD Muito Bom Centro de Matemática da Universidade do
Minho (CMAT)/Pólo UTAD 4 Não Aplicável

Pólo do Instituto de Biosistemas & Ciências Integrativas (BioISI)
BioISI - UTAD Bom FCiências.ID (FCUL)/Pólo UTAD 3 Não Aplicável

Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos
(CEMMPRE) Excelente Universidade de Coimbra (UC) 1 Não Aplicável

Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas (C-MADE) Fraco Universidade da Beira Interior (UBI) 1 Não Aplicável
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
(CIIMAR) Excelente Centro Interdisciplinar de Investigação

Marinha e Ambiental (CIIMAR/CIMAR) 0 1 colaborador

Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro
(IEETA) Muito Bom Universidade de Aveiro (UA) 1 Não Aplicável

Instituto de SiInstituto de Sistemas e Robótica - ISR – COIMBRA
(ISR-UC) Excelente Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) 1 Não Aplicável

Instituto de Telecomunicações (IT) Muito Bom Instituto de Telecomunicações (IT) 1 Não Aplicável
Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente,
Biotecnologia e Energia (LEPABE) Excelente Faculdade de Engenharia da Universidade

do Porto (FEUP) 1 Não Aplicável

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/de499e81-279c-6091-ec0c-5db2c6f9f6fe
 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/de499e81-279c-6091-ec0c-5db2c6f9f6fe
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
As atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas pelos docentes e investigadores do 1º ciclo de Bioengenharia têm sido desenvolvidas no âmbito de projetos de investigação e
parcerias nacionais e internacionais. Destaca-se os projetos de investigação em curso: FCT, PDR2020, INTERREG ATLANTIC, POCTEC, projetos financiados pelo Ministério de
Ciencia y Innovación de Espanha e Ações COST. Salienta-se ainda cooperações bilaterais (Portugal – Japão; Portugal – França; Portugal - Espanha; Portugal - Grécia; Portugal -
Reino Unido; Portugal - Canadá; Portugal - Estónia; Portugal - México; Portugal - Eslovénia; Portugal - País de Gales, Portugal - França). A atividade científica desenvolvida, artigos e
patentes já publicados ou em fase final de desenvolvimento e publicação, tem contribuído para a valorização e desenvolvimento do tecido empresarial.

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 scientific and technological activities developed by professors and researchers of Bioengineering cycle have been in projects and national and international partnerships. We
highlight that there are several ongoing research projects: FCT, PDR2020, INTERREG ATLANTIC, POCTEC, projects funded by the Ministerio de Ciencia y Innovación of Spain and
COST Actions. We would like to emphasize the bilateral cooperation between Portugal - Japan; Portugal - France; Portugal - Spain; Portugal - Greece; Portugal - United Kingdom;
Portugal - Canada; Portugal - Estonia; Portugal - Mexico; Portugal - Slovenia; Portugal - Wales). The scientific activity developed, patents and research articles already published or
in the

 final stages of development and publishing, has contributed to the recovery and development of
 partner companies.

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. 

O corpo docente integra diversas parcerias de âmbito nacional e internacional que resultaram de
 trabalhos de investigação, publicações e projetos em curso. A nível internacional destacam-se as
 parcerias estabelecidas com a Waseda University - Tokyo, Universidad Publica de Navarra,

 Universidad Politecnica de Madrid, Universidad de la Rioja e com a École Nationale Supérieure de
 Chimie - Montpellier. Nas acões Cost são vários os parceiros europeus, nomeadamente, Áustria,

 Bélgica, Bulgária, República Checa, Finlândia, Alemanha, Grécia, Israel, Itália, Lituânia, Noruega,
 Polónia, Roménia, Sérvia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suiça e Reino Unido.

 Nas parecerias com outras instituições de ensino superior nacionais destaca-se a FEUP, a
 UAveiro, a UMinho, a UBI, a UCoimbra e a ESB da Universidade Católica Portuguesa.

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 faculty includes several partnerships nationwide and internationally that resulted from
 research, publications and ongoing projects. At an internationally level we emphasize the

 established partnerships with Waseda University - Tokyo, Universidad Publica de Navarra,
 Universidad Politecnica de Madrid, Universidad de la Rioja and the École Nationale Supérieure de

 Chimie - Montpellier. In the COST actions are several European partners, namely, Austria, Belgium,
 Bulgaria, Czech Republic, Finland, Germany, Greece, Israel, Italy, Lithuania, Norway, Poland,

 Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the UK.
 In partnerships with other national higher education institutions, stands out FEUP, UAveiro,

 UMinho, UBI, UCoimbra and ESB from the Universidade Católica Portuguesa.

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 0.8
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) 0.1
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). 19

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). 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/de499e81-279c-6091-ec0c-5db2c6f9f6fe
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/de499e81-279c-6091-ec0c-5db2c6f9f6fe
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O corpo docente integra diversas parcerias de âmbito nacional e internacional que resultaram de trabalhos de investigação, publicações e projetos em curso. A nível internacional
destacam-se as parcerias estabelecidas com a Universidade de Potsdam, Universidade ITMO, Waseda University - Tokyo, Universidad Publica de Navarra, Universidad Politecnica de
Madrid, Universidad de la Rioja, École Nationale Supérieure de Chimie - Montpellier, Universidade de Bangor. Nas acões Cost são vários os parceiros europeus, nomeadamente,
Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa, Finlândia, Alemanha, Grécia, Israel, Itália, Lituânia, Noruega, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suiça e Reino Unido.
Nas parecerias com outras instituições de ensino superior nacionais destaca-se a FEUP, a UAveiro, a UMinho, a UBI, a UCoimbra e a ESB da Universidade Católica Portuguesa.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The faculty includes several partnerships nationwide and internationally that resulted from research, publications and ongoing projects. At an internationally level we emphasize the
established partnerships with Potsdam University, ITMO University, Waseda University - Tokyo, Universidad Publica de Navarra, Universidad Politecnica de Madrid, Universidad de la
Rioja and the École Nationale Supérieure de Chimie - Montpellier, Bangor University. In the COST actions are several European partners, namely, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech
Republic, Finland, Germany, Greece, Israel, Italy, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the UK.
In partnerships with other national higher education institutions, stands out FEUP, UAveiro, UMinho, UBI, UCoimbra and ESB from the Universidade Católica Portuguesa.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não aplicável.

6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicable.

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/9/2019/05/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).
 <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 utiliza uma metodologia que permite classificar UC 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 UC 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.

 

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 UC and Teachers in 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, a number of students enrolled, a number of students evaluated, 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, UC is identified with low rates of school
achievement, 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/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.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 and it 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 and revised in 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf).

 There is also the Quality Management Office (GESQUA), under the Rectorate for a Quality area, responsible for the area of evaluation and accreditation processes of the study cycle
(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 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 of the evaluation 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 cycle, through surveys about the quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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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 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. São efetuadas mobilidades 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 agreed upon at the beginning of each evaluative cycle. It is
determined the skills that they must demonstrate 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 frequented abroad. 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/a3es/), 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/a3es/), 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 cycles, from prior accreditation to the decision of the Advisory Council.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A UTAD obteve, em 2019, a acreditação, por 6 anos, no processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, e está, atualmente, em processo de acreditação do seu Sistema Interno de
Garantia da Qualidade, junto da mesma instituição.
A UTAD 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 Engenharia Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2019, UTAD obtained the Institutional accreditation for 6 years. Currently, the university is in the process of certififying its Internal Quality Assurance System.
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 Zootecnica Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers.

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 
- O principal ponto forte deste curso, em termos dos objetivos gerais, é a oferta de uma formação de banda larga que possibilita aos alunos a aquisição de conhecimentos
diversificados e sólidos, no âmbito das Ciências de Engenharia e Ciências Biológicas, tornando-os aptos quer para a resolução de situações diversificadas e complexas no campo
da Bioengenharia e nas suas áreas emergentes, quer para a prossecução dos seus estudos nestas mesmas áreas. Também em termos de objetivos do ciclo de estudos a
possibilidade dos melhores alunos ingressarem, concluído o 2º ano, diretamente no Mestrado Integrado de Bioengenharia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(UP), ao abrigo do protocolo estabelecido ente a UP e a UTAD é um ponto forte;

 - A organização interna da UTAD assegura a participação ativa de docentes, estudantes e funcionários em vários órgãos de gestão universitária a diferentes níveis decisórios;
 - Docentes integrados em Centros de Investigação classificados com Excelente e Muito Bom (colaborações nacionais e internacionais e parcerias externas em rede);

- Fortalecimento da colaboração entre os grupos de investigação de diferentes Escolas na UTAD (ECVA, ECT e ECAV) assegurando a partilha e melhoria de conhecimentos e da
tecnologia em áreas de interface;

 - Capacidade de criar e desenvolver projetos transversais e multidisciplinares de I&D (docentes com ligações e cooperação com empresas e institutos de investigação nas áreas das
Ciências Biológicas, Ciências Químicas e Ciências de Engenharias;

 - Infraestruturas, equipamentos, laboratórios especializados, campos de ensaio e contextos naturais capazes de garantir excelentes condições de trabalho;
 - Recursos humanos qualificados, com elevada produção científica de qualidade reconhecida e com experiência profissional relevante nas áreas do curso;
 - Elevada atratividade para os alunos e alunos altamente motivados;

 - Estrutura curricular versátil e multidisciplinar, facilitando a mobilidade dos estudantes;
 - Docentes/Investigadores especialistas em áreas complementares e interdisciplinares (Biologia Molecular, Química, Biotecnologia, Agronomia, Fisiologia, Física, Ecologia,

Ambiente, Microbiologia, Engenharias);
 - Existência de 2º e 3ºs ciclos de continuidade na UTAD;

 - Os estudantes possuem representação na comissão de curso, o que facilita a implementação de mecanismos de garantia de qualidade;
 - A existência do SIDE que disponibiliza a informação necessária ao funcionamento do ciclo de estudos; 

 - A página web da UTAD dispõe de plataformas (PANOPTO e MOODLE) que permitem aos docentes o alojamento de metodologias alternativas de ensino, como por exemplo aulas
virtuais, formações, workshops tutoriais sobre os conteúdos, que podem ser consultados em tempo real pelos estudantes (e-learning MOOCs);

 - O corpo não docente é constituído por técnicos, com dedicação exclusiva à UTAD, exercendo as suas atividades de apoio a laboratórios há mais de 20 anos.
 

8.1.1. Strengths 
- The main strength of this course in terms of its overall goals, is to offer a broadband training that enables students to the acquisition of solid and diverse knowledge in the context
of Engineering and Biological Sciences, making them capable, either of solving diverse and complex situations in the field of Bioengineering and in its emerging areas, as for the
continuation of their studies in these same areas. Also in terms of the objectives of the study cycle, the possibility of the top students, who have completed the 2nd year, may enter
directly to the Integrated Master of Bioengineering of the School of Engineering of the University of Porto (UP), under the protocol established between UP and UTAD is a strength;

 - The internal organization of UTAD ensures the active participation of teachers, students and staff in various organs of university management at different decision levels.
 - Professors integrated in Research Centers classified as Excellent and Very Good (national and international collaborations and external network partnerships);

 - Strengthening collaboration between research groups from different Schools at UTAD (ECVA, ECT and ECAV) ensuring the sharing and improvement of knowledge and technology
in interface areas;

 - Ability to create and develop transversal and multidisciplinary R&D projects (professors with links and cooperation with companies and research institutes in the areas of Biological
Sciences, Chemical Sciences and Engineering Sciences;

 - Infrastructures, equipment, specialized laboratories, test fields and natural contexts capable of guaranteeing excellent working conditions;
 - Qualified human resources, with high quality scientific production of recognized quality and relevant professional experience in the course areas;

 - High involvement and availability of professors;
 - High attractiveness for students and highly motivated students;

 - Versatile and multidisciplinary curriculum structure, facilitating student mobility;
 - Professors/ Researchers specializing in complementary and interdisciplinary areas (Molecular Biology, Chemistry, Biotechnology, Agronomy, Physiology, Physics, Ecology,

Environment, Microbiology, Engineering);
 - Students have representation on the course committee, which facilitates the implementation of quality assurance mechanisms;

 - The existence of the SIDE that provides the necessary information for the operation of the study cycle;
 

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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- The UTAD website has platforms (PANOPTO and MOODLE) that allow teachers to host alternative teaching methodologies, such as virtual classes, trainings, tutorials on content,
which can be consulted in real time by students ( e-learning MOOCs);
 - The non-teaching staff is made up of technicians with exclusive dedication to UTAD, performing their laboratory support activities for over 20 years.

8.1.2. Pontos fracos 
- Incipientes interações com o tecido empresarial e a dificuldade de realizar investigação pós-graduada na área da Bioengenharia;
- Elevado trabalho burocrático dos docentes e da Direção de curso, em particular;
- Dado o elevado numerus clausus atribuído à licenciatura, que é preenchido na totalidade, o número e particularmente a dimensão das salas de aula é manifestamente limitado; 
- Algumas unidades curriculares deste curso têm uma forte componente laboratorial e tecnológica às quais estão associados custos elevados. 

8.1.2. Weaknesses 
- The incipient interactions with the business community and the difficulty of post-graduate research in the Bioengineering area;
- High bureaucratic work of professors and course direction, in particular;
- Given the high numerus clausus attributed to the undergraduate degree, which is fully completed, the number and particularly the size of classrooms is clearly limited;
- Some curricular units of this course have a strong laboratory and technological component with high costs associated.

8.1.3. Oportunidades 
- A localização da UTAD no interior do país podendo ser considerada como desfavorável, pode também constituir uma oportunidade para a criação de empresas de base tecnológica
sustentadas em Bioengenharia dado o bom nível de vida na cidade de Vila Real e na região, podendo ser igualmente potenciador de captação e fixação de alunos/empresas no
concelho. 
- A criação de um pólo do INESC-TEC na UTAD potenciou um conjunto de oportunidades de envolvimento em (e criação de) candidaturas a projetos europeus de investigação onde
se perspetiva uma maior capacidade de angariação de financiamento e de alunos;
- A existência na UTAD de um espaço de incubação, apoiado, para a concretização de uma ideia de negócio constitui uma oportunidade e um atrativo para os alunos mais
empreendedores;
- As parcerias existentes com o sector empresarial e outras instituições que se pretendem desenvolver poderão servir como uma incubadora de novos projetos de investigação que
permitam captação de recursos financeiros, promovendo igualmente a integração dos alunos deste ciclo de estudos na investigação em contexto real permitindo a transmissão do
saber e do conhecimento científico para a comunidade; 
- A formação disponibilizada tem-se revelado competitiva, com a integração dos alunos de licenciatura em programas de mestrado ou em grupos de investigação em Portugal e em
outros países Europeus. Esta competitividade poderá potenciar a criação de programas internacionais; 
- Organização da UTAD em unidades orgânicas permitindo um maior conhecimento da situação real de cada Escola, e atuação imediata na resolução dos constrangimentos
detetados; 
- Os mecanismos de garantia da qualidade permitem a harmonização dos procedimentos internos e a reflexão da qualidade da oferta formativa, sob o ponto de vista dos estudantes; 
- O processo de garantia da qualidade permite a melhoria constante dos processos de ensino aprendizagem, de acordo com as espectativas dos estudantes. 

8.1.3. Opportunities 
- The location of UTAD within the country's interior although may be regarded as unfavourable, may also be an opportunity for the creation of technology-based businesses
sustained in Bioengineering given the good standard of living in the city of Vila Real and in the region, and may also be a way of catchment and fixation of students/companies in the
region. 
- The creation of a pole of INESC TEC-UTAD leveraged a set of opportunities for the involvement in (and creation of) applications for European research projects where can be
anticipated a greater ability to increase funding and students. 
- The existence at UTAD of an incubation space, with support services, to the implementation of a business idea is an opportunity and an attractive for the more enterprising
students.
- Existing partnerships with the business sector and other institutions to be developed could serve as an incubator for new research projects that allow for the raising of financial
resources, as well as promoting the integration of students of this cycle of studies in real context research allowing the transmission knowledge and scientific knowledge for the
community;
- The training provided has been competitive, with the integration of undergraduate students in master's programs or research groups in Portugal and other European countries. This
competitiveness may enhance the creation of international programs;
- Organization of UTAD in organic units allowing a greater knowledge of the real situation of each school, and immediate action in solving the constraints detected;
- Quality assurance mechanisms allow for the harmonization of internal procedures and the reflection of the quality of training provision from the students' point of view;
- The quality assurance process allows the constant improvement of teaching and learning processes, according to students' expectations.

8.1.4. Constrangimentos 
- O excesso de carga burocrática e de gestão de unidades curriculares em todos os cursos onde os docentes estão envolvidos, resultantes da redução de recurso humanos nas
universidades, pode dificultar o acompanhamento desejável dos alunos do curso; 
- A redução de financiamento tem igualmente restringido a aquisição e requalificação dos laboratórios o que pode traduzir-se em dificuldades na prossecução de alguns objetivos
curriculares;
- Concorrência de mercado, com a existência de fortes pólos de ensino Universitário, Porto e Braga, que se encontram a curta distância de Vila Real; 
- A fixação de um número limitado de estudantes na região geográfica da instituição; 
- Financiamento do Ensino Superior e da Investigação, que pode limitar a matrícula dos estudantes dado terem que pagar uma maior propina e colocar em causa a qualidade das
aulas práticas devido à impossibilidade de aquisição de material e reagentes necessários; 
- Forte dependência do financiamento público e subsequente dificuldade financeira para aquisição de equipamentos de investigação que dão apoio às aulas práticas; 
- Políticas de subfinanciamento e de falta de motivação de docentes e não docentes decorrentes das reformas estruturais associadas à progressão nas respetivas carreiras; 
- Dificuldade em requalificar o pessoal não docente. 

8.1.4. Threats 
- The excess of bureaucracy and management of curricular units in all courses where professors are involved, resulting from the reduction of human resources in the universities,
may hinder the desirable monitoring of students' progress. 
- The reduction in funding has also restricted the acquisition and upgrading of laboratories which can give rise to difficulties in the pursuit of some curricular goals.
- Market competition, with the existence of strong University centers, Porto and Braga, which are within walking distance of Vila Real;
- The setting of a limited number of students in the geographical region of the institution;
- Higher Education and Research funding, which may limit students' enrollment as they have to pay a higher tuition fee and jeopardize the quality of practical classes due to the
impossibility of acquiring necessary materials and reagents;
- Strong dependence on public funding and subsequent financial difficulty in acquiring research equipment to support practical classes;
- Underfunding and lack of motivation policies of teachers and non-teachers resulting from structural reforms associated with career advancement;
- Difficulty in requalifying non-teaching staff.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Promover a colaboração em rede e aumentar a integração do corpo docente e investigadores em projetos de investigação cada vez mais voltados para a satisfação das
necessidades das empresas.

8.2.1. Improvement measure 
Promote a collaboration network and enhance the integration of faculty and researchers in research projects increasingly focused on meeting the needs of companies.

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

 Tempo de implementação da medida: 3 anos.

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

 Measure implementation time: 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de parcerias e acordos de cooperação para projetos conjuntos com o meio académico e empresarial.
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8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of partnerships and cooperation agreements for joint projects within academia and with industry.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Identificar um maior número de tarefas burocráticas/técnicas que possam ser realizadas por funcionários não docentes de apoio ao Conselho Pedagógico.

8.2.1. Improvement measure 
Identify a greater number of bureaucratic/technical tasks which may be performed by non-teaching staff supporting the Pedagogical Council.

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

 Tempo de implementação da medida: 1 ano.

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

 Measure implementation time: 1 year.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Avaliação do 1º semestre de 2019/2020 e divulgação dos resultados.

 Avaliação do 2º semestre de 2019/2020 e divulgação dos resultados.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Evaluation of the 1st semester of 2019/2020 and dissemination of results.

 Evaluation of the 2nd semester of 2019/2020 and dissemination of results.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Dotar os laboratórios existentes de melhores equipamentos (novos ou em substituição de alguns já obsoletos). Aumento da verba disponível para consumíveis. Aumentar a área
disponível dos laboratórios. Promoção do curso e da investigação dirigida junto de empresas regionais numa perspetiva "on-demand".

8.2.1. Improvement measure 
Equip the existing laboratories with better equipment (new or replacing some already obsolete). Increase funding available for consumables. Increase the available area of
laboratories. Promotion of the Course and directed research to regional companies on a perspective on-demand.

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

 Tempo de implementação da medida: 2 anos.
 

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

 Measure implementation time: 2 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número e tipo de equipamento adquirido. Volume de consumíveis adquirido. Número de novas parcerias estabelecidas com empresas locais/regionais/nacionais.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number and type of equipment purchased. Volume of consumables purchased. Number of new partnerships with local/regional/national companies.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Face à prioridade nacional de criação de redes de ensino de excelência, os estudantes da Licenciatura em Bioengenharia (LB) da UTAD podem transitar para o Mestrado Integrado
em Bioengenharia da Universidade do Porto ao abrigo de um protocolo celebrado entre as duas instituições. Deste modo, poderão continuar a sua formação nos domínios da
Biotecnologia Molecular, Engenharia Biológica e Engenharia Biomédica, sendo imprescindível a harmonização dos dois primeiros anos do plano curricular.

 Após 12 anos letivos de funcionamento do plano de estudos da LB, e com base na análise do relatório elaborado pela CAE A3ES (ACEF/1314/07252), nas recomendações da
Comissão Conjunta de Acompanhamento e da Comissão Científica do MIB, bem como nas reuniões efetuadas com estudantes de todos os anos curriculares e com docentes, a
Direção de Curso considerou oportuno proceder a uma reestruturação do plano curricular de maneira a colmatar algumas falhas apontadas por todos os intervenientes no processo
educativo. Além disso, devido ao processo de reestruturação da Universidade em Escolas e, com o objetivo de uniformizar o número de ECTS de unidades curriculares com os
mesmos conteúdos programáticos de outras licenciaturas existentes na UTAD, foi necessário efetuar alguns ajustes no plano curricular e que se passam a enumerar:

 1. A UC de Seminário do 2º Sem/1ºano foi removida face à reestruturação em todas as Escolas para uniformização do número de ECTS para múltiplos de 3. A última CAE fez também
a mesma recomendação ao 1º Ciclo de Bioengenharia, que agora é tomada em consideração.

 2. Como consequência da necessidade da remoção destes 2 ECTS e, pela mesma razão referida anteriormente, as UCs de Ciência dos Materiais e de Programação passarão a ter 6
ECTS.

 3. A introdução da UC de Estágio (6 ECTS) no 2º Sem/3º ano, ocorre para executar a recomendação da Comissão de Avaliação Externa da A3ES, e vai de encontro ao solicitado
reiteradamente ao longo dos anos por parte dos estudantes. Acrescenta-se que há alunos do 3º ano a procurarem estágios extracurriculares fora da UTAD e mesmo fora de Vila Real
para completarem a formação que não encontram presentemente no curso. De maneira a ser possível a introdução da UC de Estágio, propõe-se que as UCs de Biomateriais II e
Biomecânica passem a ter 3 ECTS. Tendo estas UCs componente prática, a introdução da UC Estágio continua a permitir aos estudantes que assim o desejarem aprofundar esta
componente numa destas UCs através da realização de um estágio nos laboratórios da UTAD, em Centros de Investigação, ou em empresas destas áreas, mas vai também permitir
integrar no plano curricular a formação que atualmente acontece num contexto extracurricular. A área científica da UC de Estágio poderá ser atribuída a uma das duas áreas
científicas predominantes do curso, nomeadamente Ciências da Vida ou Engenharia e Técnicas Afins. A definição da área científica a atribuir dependerá do tema do Estágio.

 

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Given the national priority of creating excellent teaching networks, students of UTAD's Bioengineering Degree (LB) may move to the Integrated Master in Bioengineering (MIB) of the
University of Porto under a protocol between the two institutions. This way, they can continue their training in the fields of Molecular Biotechnology, Biological Engineering and
Biomedical Engineering, being essential the harmonization of the first two years of the curriculum.

 After 12 school years of operation of the LB syllabus, and based on the analysis of the report prepared by CAE A3ES (ACEF / 1314/07252), the recommendations of the Joint
Monitoring Committee and the Scientific Committee of the MIB, as well as the meetings made with students of all curriculum years and with professors, the Course Direction
considered it appropriate to restructure the curricular plan in order to address some shortcomings pointed out by all stakeholders in the educational process. In addition, due to the
restructuring process of the University in Schools and in order to standardize the number of ECTS of curricular units with the same syllabus of other undergraduate courses at UTAD,
it was necessary to make some adjustments in the curriculum and that are going on to list:

 1. The 2nd Semester / 1st Year Seminar CU has been removed due to the restructuring in all Schools for standardizing the number of ECTS to multiples of 3. The last CAE also made
the same recommendation to the 1st Bioengineering Cycle, which is now taken into consideration.

 2. As a consequence of the need to remove these 2 ECTS and, for the same reason as above, the Materials Science and Programming CUs will have 6 ECTS.
 3. The introduction of the Internship UC (6 ECTS) in the 2nd Semester / 3rd year, occurs to implement the recommendation of the A3ES External Evaluation Committee, and meets the

request repeatedly over the years by the students. In addition, there are third graders looking for extracurricular internships outside UTAD and even outside Vila Real to complete the
training they are not currently in the course. In order to be able to introduce the Internship CU, it is proposed that the Biomaterials II and Biomechanics CUs will have 3 ECTS. Having
these UCs as a practical component, the introduction of the Internship CU continues to allow students who so wish to deepen this component in one of these CUs by conducting an
internship at UTAD labs, Research Centers, or companies in these areas, but will also allow to integrate in the curriculum the formation that currently happens in an extracurricular
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context. The scientific area of the Internship CU can be attributed to one of the two predominant scientific areas of the course, namely Life Sciences or Engineering and Related
Techniques. The definition of the scientific area to assign will depend on the theme of the Internship.

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

9.2.

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
Ciências da Vida CV 42 0 Não aplicável
Engenharia e Técnicas Afins ENG 84 0 Não aplicável
Matemática e Estatística M 24 0 Não aplicável
Química Q 18 0 Não aplicável
Física F 12 0 Não aplicável
(5 Items)  180 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1º ano/1º semestre

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:
 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)
Análise de Matemática I M Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
Álgebra Linear M Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
Biofísica F Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
Química Geral Q Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Biologia Celular CV Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1º ano/2º semestre

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:
 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)
Análise Matemática II M Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
Química Orgânica Q Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Biologia do Desenvolvimento CV Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Ciência dos Materiais Q Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Programação ENG Semestral 162 TP-60;OT-4 6 Obrigatória
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º ano/1º semestre

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:
 2º ano/1º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
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2nd 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)
Termodinâmica Aplicada ENG Semestral 162 T-15;TP-15; PL-30; OT-4 6 Obrigatória
Fisiologia Animal CV Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Bioquímica Estrutural CV Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Métodos Numéricos e Estatísticos M Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Eletromagnetismo e Ótica F Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º ano/2º semestre

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:
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)
Genética Molecular CV Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Microbiologia CV Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Mecânica dos Fluídos ENG Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
Transferência de Calor e Massa ENG Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
Eletrónica ENG Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 3º ano/1º semestre

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:
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)
Instrumentação e Medidas ENG Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Modelação e Controlo de Sistemas ENG Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
Processamento Digital de Sinal ENG Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Biomateriais I ENG Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Mecânica Aplicada ENG Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 3º ano/2º semestre

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:
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)
Processamento Digital de Imagem ENG Semestral 162 T-30;TP-30;OT-4 6 Obrigatória
Sistemas Digitais ENG Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Algoritmia ENG Semestral 162 T-30;PL-30;OT-4 6 Obrigatória
Biomecânica ENG Semestral 81 TP-30;OT-2 3 Obrigatória
Biomateriais II ENG Semestral 81 TP-30;OT-2 3 Obrigatória
Estágio CV/ENG Semestral 162 OT-24 6 Obrigatória
(6 Items)       
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9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Biomateriais II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Biomateriais II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Biomaterials II

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 Q

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30 TP + 2 OT

9.4.1.6. ECTS:
 3

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):
 Verónica Cortés de Zea Bermudez (15 TP + 2 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Marco Paulo Duarte Naia (15 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1) Desenvolvimento de uma perspectiva global de questões interdisciplinares (biologia, ciência dos materiais, química e engenharia) envolvidas em biomateriais;

 2) Dotar os alunos de uma visão global da síntese de biomateriais, incluindo os últimos avanços no campo; deste domínio;
 3) Ensinar a projetar, sintetizar, avaliar e analisar biomateriais;

 4) Desenvolver pensamento e análise críticos;
 5) Comunicar ideias e ensinar a coordenar o trabalho;

 6) Familiarizar os alunos com a literatura científica em biomateriais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 1) To develop a global perspective of interdisciplinary issues (biology, materials science, chemistry, and engineering) involved in biomaterials;

 2) To provide a global overview of biomaterials synthesis, including the latest advances in the field;
 3) To teach how to design, synthesize, evaluate, and analyze biomaterials;

 4) To develop critical thinking and analysis;
 5) To communicate ideas and to teach how to coordinate work;

 6) To familiarize students with biomaterials literature. 
 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Módulo 1

 1. Técnicas de esterilização.
 2. Processamento de biomateriais - Tecnologias e operações.

 3. Biossensores, mecanismos de transdução e aplicações biomédicas.
 4. Biónica.

 5. Modelação e simulação – Biomateris in silico.
 Módulo 2

 1. Fase e interfase. Tensão superficial. Forças intermoleculares.
 2. Tensão superficial.

 3. Ângulos de contacto estático e dinâmico.
 4. Modelo de Young. Equação de Laplace e suas aplicações.

 5. Molhabilidade. Carácter hidrofílico, hidrofóbico, superhidrofílico e superhidrofóbico.
 6. Rugosidade e composição química. Modelos de Cassie-Baxter e de Wenzel.

 7. Molhabilidade em sistemas micro/nanoestruturados naturais.
 8. Molhabilidade em superfícies artificiais biomiméticas.

 9. Interacção de células e proteínas com superfícies com estados de molhabilidade intermédia (hidrofóbicas/hidrofílicas) e extrema (superhidrofóbicas ou superhidrofílicas).
 10. Aplicações das superfícies superhidrofóbicas na área biomédica.

 11. SLIPS.

9.4.5. Syllabus:
 Module 1

1. Sterilization techniques. Functionality: modelling and simulation.
 2. Processing of biomaterials - tecnologies and operations.

 3. Biosensors, transduction mechanisms and biomedical applications.
 4. Bionics.

 5. Modelling and simulatiobn – Biomateriais in silico
 Module 2

1. Fase and interphase. Surface tension. Intermolecular forces.
 2. Surface tension.

 3. Static and dynamic contact angles.
 4. Young Model. Laplace equation and its applications.

 5. Wettability. Hydrophilic, hydrophobic, superhydrophilic and superhydrophobic.
 6. Roughness and chemical composition. Cassie-Baxter and Wenzel models.

 7. Wettability in micro/nanostructured natural systems.
 8. Wettability of biomimetic artificial surfaces.

 9. Interaction of cells and proteins with surfaces with intermediate wettability (hydrophobic / hydrophilic) and extreme (or superhidrofóbicas superhidrofílicas) states.
 10. Applications of superhydrophobic surfaces in the biomedical field.

 11. SLIPS.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 A unidade curricular foi elaborada de modo a dotar os alunos com conhecimentos e competências sobre os princípios básicos subjacentes ao processamento de biomateriais.

Pretende-se que os alunos adquiram um conhecimento profundo sobre as metodologias de preparação dos vários tipos de biomateriais. Será sublinhada a relação estreita existente
entre a ciência dos materiais e conceitos fundamentais de química, física, biologia e engenharia. A integração estrutura/propriedades será realçada ao longo da unidade curricular.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The curricular unit has been designed to provide students with knowledge and skills about the basic principles behind the processing of biomaterials. The students should develop
an in-depth understanding of the synthetic methodologies of the various types of biomaterials. The course will highlight the close relationship existent between materials science
and fundamental concepts of chemistry, physics, biology and engineering. The structure/properties relationship between will be emphasized throughout the curricular unit.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular incluirá apenas aulas teórico-práticas.
Inclui dois módulos teóricos: Módulo 1 (Responsável: Marco Duarte Naia) e Módulo 2 (Responsável: Verónica de Zea Bermudez).
As aulas serão apresentadas com recurso a slides em formato Power Point, apoiadas com um exemplos e exercícios adequados aos conteúdos apresentados.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This subject will include only theoretical-practical classes.
It is comprise two theoretical modules: Module 1 (Responsible: Marco Duarte Naia) and Module 2 (Responsible: Verónica de Zea Bermudez).
The classes will be presented by means of Power Point slides, supported with examples and exercises illustrating the contents presented.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino enquadram-se nos objectivos da unidade curricular. No fim desta disciplina os alunos terão tido contacto com os materiais existentes e comercializados,
bem como aqueles que estão sendo investigados actualmente ou em fase de teste. Os alunos estarão sensibilizados para os principais desafios e problemas mais críticos
relacionados com o fabrico e a aplicação dos materiais. As aulas teóricas incidirão nos tópicos previstos nos conteúdos programáticos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit. At the end of this subject the students will have become acquainted with the existent and
commercialized materials, as well as those still being investigated at present or under test. They will also be aware of the main challenges and critical problems occurring in the
fabrication and application materiais. Lectures will focus on the topics of the syllabus.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Biomimetics, Bioinspired Hierarchical-Structured Surfaces for Green Science and Technology- 3rd Ed (2018). Bharat Bhushan Eds. Springer. ISBN: 978-3319716756
Superhydrophobic Surfaces (2009). A. Carré, K.L. Mittal, Ed., CRC Press.ISBN: 9789004165939
Uncertainty in Biology: A Computational Modeling Approach (2016). Liesbet Geris, David Gomez-Cabrero Eds. Springer. ISBN: 9783319212968
Biomimetics in Materials Science, Self-healing, Self-lubricating and Self-cleaning Materials (2012). M. Nosonovsky, P.K. Rohatgi, Eds., Springer. ISBN: 9781461409250. Surfaces and
interfaces for biomaterials (2005). P. Vadgama, Editor. Woodhead Publishing. ISBN: 9781855739307

Anexo II - Biomecânica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Biomecânica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Biomechanics

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ENG

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30 PL + 2 OT

9.4.1.6. ECTS:
 3

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):
 Ronaldo Eugénio Calçada Dias Gabriel (15 TP + 2 OT)

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):
 Os objectivos e as competências a desenvolver consistem na aquisição por parte dos alunos de conhecimentos sobre as linhas gerais das observações e análises Biomecânicas

mais pertinentes no âmbito da Bioengenharia. No ponto 1 dos conteúdos programáticos inclui-se uma justificação para o estudo da Biomecânica no âmbito da UC, assim como, uma
revisão de conceitos e princípios fundamentais da mecânica com aplicação na Biomecânica do Movimento Humano. O ponto 2 é maioritariamente dedicado ao estudo dos efeitos
das forças externas aplicadas aos executantes de tarefa motora através da aplicação da mecânica dos corpos rígidos. No ponto 3 abordam-se os efeitos das forças internas tanto no
próprio sistema músculo-esquelético como nos movimentos que ele realiza. No ponto 4 são apresentadas formas de análise biomecânica qualitativa elementar para a melhoria do
desempenho técnico, para a melhoria da qualidade do treino, assim como para a prevenção de lesões do sistema músculo-esquelético.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The objectives and competences to be developed consist in the students' acquisition of knowledge about the most relevant Biomechanical observations and analysis in

Bioengineering. Point 1 of the syllabus includes a justification for the study of Biomechanics within the scope of UC, as well as a review of fundamental concepts and principles of
mechanics with application in the Biomechanics of Human Movement. Point 2 is mainly devoted to the study of the effects of external forces applied to motor task performers
through the application of rigid body mechanics. Section 3 deals with the effects of internal forces on both the musculoskeletal system itself and the movements it performs. Section
4 presents forms of elementary qualitative biomechanical analysis for improving technical performance, improving training quality, as well as preventing injuries of the
musculoskeletal system.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1 - Conceitos fundamentais, terminologia e princípios da Biomecânica

 1.1 - Pertinência do estudo da biomecânica
 1.2- Terminologia de princípios fundamentais da mecânica

 1.3 - Princípios da Biomecânica e análise qualitativa do movimento humano
 2 - Forças Externas e respectivos efeitos no corpo e no movimento

 2.1 - Manutenção do equilíbrio e mudança do movimento
 2.2 - Descrição do movimento linear

 2.3 - Causas do movimento linear
 2.4 - Trabalho, potência e energia
 2.5 - Momentos de força e equilíbrio

 2.6 - Descrição do movimento angular
 2.7 - Causas do movimento angular

 3 - Biomecânica do sistema músculo-esquelético
 3.1 - Mecânica dos Materiais Biológicos
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3.2 - Biomecânica do Esqueleto
3.3 - Biomecânica do Músculo
3.4 - Biomecânica do controlo neuromuscular
4 - Análise biomecânica qualitativa
4.1 - Biomecânica e melhoria do desempenho técnico
4.2 - Biomecânica e melhoria da qualidade do treino
4.3 - Biomecânica e desenvolvimento de lesão músculo-esquelética

9.4.5. Syllabus:
1 - Fundamental concepts, terminology and principles of Biomechanics
1.1 - Relevance of the study of biomechanics
1.2- Terminology of fundamental principles of mechanics
1.3 - Principles of Biomechanics and Qualitative Analysis of Human Movement
2 - External forces and their effects on body and movement.
2.1 - Maintaining balance and changing movement
2.2 - Description of linear motion
2.3 - Causes of linear motion
2.4 - Work, power and energy
2.5 - Moments of strength and balance
2.6 - Description of Angular Motion
2.7 - Causes of Angular Motion
3 - Biomechanics of the musculoskeletal system
3.1 - Mechanics of Biological Materials
3.2 - Skeleton Biomechanics
3.3 - Muscle Biomechanics
3.4 - Biomechanics of neuromuscular control
4 - Qualitative biomechanical analysis
4.1 - Biomechanics and improvement of technical performance
4.2 - Biomechanics and training quality improvement
4.3 - Biomechanics and development of musculoskeletal injury

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O ponto 1 apresenta uma introdução à biomecânica que inclui justificativas para o estudo da biomecânica. Durante todo o ponto 2, a análise biomecânica do corpo humano é
realizada de acordo com os pressupostos teóricos típicos da mecânica dos corpos rígidos com maior ênfase em diagramas de corpo livre e a sua importância na análise de
problemas que envolvem forças externas.
O ponto 3 contempla conteúdos do âmbito da biomecânica interna, ou seja, relacionados com as forças internas e seus efeitos sobre o corpo e seu movimento. Esta parte começa
com uma discussão sobre a mecânica de materiais biológicos e liga-se com o ponto 4 que está focado no modo como se pode elaborar uma análise biomecânica qualitativa para
ajudar a melhorar a técnica, o treino, assim como compreender as causas da lesão.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Point 1 presents an introduction to biomechanics that includes justifications for the study of biomechanics. Throughout point 2, biomechanical analysis of the human body is
performed according to the typical theoretical assumptions of rigid body mechanics with greater emphasis on free body diagrams and their importance in analyzing problems
involving external forces.
Point 3 contemplates contents of the scope of internal biomechanics, ie, related to internal forces and their effects on the body and its movement. This part begins with a discussion
of the mechanics of biological materials and links with point 4 which focuses on how a qualitative biomechanical analysis can be designed to help improve technique, training as well
as understand the causes of injury. .

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias utilizadas apoiam os alunos na descoberta dos princípios da biomecânica, dum modo natural e autónomo. As várias atividades consideradas são devidamente
apoiadas em protocolos experimentais. Esse processo de descoberta exige uma participação mais ativa do aluno, mas que resulta numa melhor compreensão do assunto.
Protocolos para aplicação e a exibição experimental dos respectivos conteúdos, são executados através do uso de um sistema análise dinamográfica do apoio baseado numa
plataforma Kistler 9281B acoplada a um sistema de conversão analógico-digital MP100 da BIOPAC Systems e a e a um computador IBM-PC. Em relação ao comportamento da
pressão plantar, os protocolos para aplicação e a exibição experimental dos respectivos conteúdos, concretizam-se através do uso de um sistema dinamométrico baseado numa
plataforma de pressão RsScan International (1m × 0.4 m, 8192 sensors, 253 Hz).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies used support students in discovering the principles of biomechanics in a natural and autonomous way. The various activities considered are properly supported
by experimental protocols. This discovery process requires more active student participation, but results in a better understanding of the subject. Protocols for application and
experimental display of the respective contents are performed using a Kistler 9281B platform based dynamical analysis support system coupled with a BIOPAC Systems MP100
analog to digital conversion system and an IBM-PC computer. Regarding the plantar pressure behavior, the protocols for application and the experimental display of their contents
are realized through the use of a dynamometer system based on an RsScan International pressure platform (1m × 0.4m, 8192 sensors, 253 Hz).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As forças reactivas do apoio e as pressões exercidas em determinadas áreas de contacto, pelas forças associadas, são fundamentais para a compreensão de como os seres
humanos executam a maioria das tarefas motoras. Assim sendo, o conhecimento das forças reactivas do apoio e das pressões plantares é uma ajuda significativa para se conhecer
mais sobre os mecanismos associados à eficácia do desempenho motor e do risco de lesões. Por isso e porque há muitos protocolos para a aplicação experimental e a exibição do
conteúdo respectivo programa, o foco será sobre os principais sistemas de aquisição de dados sobre a interacção entre o executante e os apoios externos. Nomeadamente, para
medição de força reactiva do apoio será utilizada uma plataforma de força. A medição de pressão estará suportada em sistemas usados para medir as pressões plantares no pé.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Reactive support forces and pressures exerted on certain areas of contact by the associated forces are fundamental to understanding how humans perform most motor tasks.
Therefore, knowledge of the reactive support forces and plantar pressures is a significant help in learning more about the mechanisms associated with motor performance efficacy
and injury risk. For this and because there are many protocols for the experimental application and the display of the respective program content, the focus will be on the main data
acquisition systems on the interaction between the performer and the external supports. In particular, for measuring the reactive force of the bearing a force platform will be used.
Pressure measurement will be supported on systems used to measure plantar pressures in the foot.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Biomechanics of sport and exercise, McGinnis, P. (2005)
Fundamentals of Biomechanics, Knudson, D. (2007)
Biomechanics: Principles and Applications, Peterson, D. and J. Bronzino, Eds. (2007)

Anexo II - Estágio

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CV/ENG

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 182

9.4.1.5. Horas de contacto:
 OT 24
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9.4.1.6. ECTS:
6

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):
Berta Maria de Carvalho Gonçalves Macedo

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
José Ramiro Fernandes
António Inês

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aplicar em contexto profissional os conhecimentos teóricos adquiridos nas UC anteriores;
Aplicar o método de investigação científica na prática profissional;
Desenvolver a capacidade de espírito crítico, de iniciativa e adaptação a novas situações;
Desenvolver a capacidade de trabalho de grupo e integração de equipas multidisciplicares;
Desenvolver competências de ética e deontologia profissional.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Apply in professional context the theoretical knowledge acquired in previous UCs;
Apply the method of scientific research in professional practice;
Develop the capacity for critical thinking, initiative and adaptation to new situations;
Develop the capacity for group work and integration of multidisciplinary teams;
Develop skills of ethics and professional ethics.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Contacto prático com as principais áreas de atuação da Bioengenharia sob orientação tutorial.
Os conteúdos programáticos poderão ser diferentes de estudante para estudante, dependendo da área ou domínio científico no qual desenvolvem esta unidade curricular, que
deverá ser numa das seguintes áreas:
1. Engenharia Biomédica
2. Engenharia Biológica
3. Biotecnologia Molecular

9.4.5. Syllabus:
Practical contact with the main areas of activity of Bioengineering under tutorial guidance.
The syllabus may differ from student to student, depending on the area or scientific domain in which they develop this course, which should be in one of the following areas:
1. Biomedical Engineering
2. Biological Engineering
3. Molecular Biotechnology

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta Unidade curricular será supervisionada por um docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e ainda por um coorientador da Instituição na qual será desenvolvido
o Estágio.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit will be supervised by a professor from the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, as well as by a co-director of the institution in which the internship will be
developed.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para esta Unidade Curricular será desenvolvido um Regulamento, devidamente aprovado nos Órgãos Institucionais, que deverá Regular todas as metodologias de ensino, bem como
a forma de avaliação.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
For this course will be developed a Regulation, duly approved by the Institutional Bodies, which should regulate all teaching methodologies, as well as the form of assessment.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino são inteiramente coerentes com os objetivos de aprendizagem uma vez que se pretende que através do orientador e do seu acompanhamento:
1. Promover a formação profissional e científica do estagiário através de acompanhamento tutelar, bem como facilitar a sua integração na instituição.
2. Orientar o trabalho desenvolvido pelo estudante, sempre acompanhado por um parecer do seu desempenho.
3. Definir, com o estudante, o tema do trabalho complementar e acompanhar a sua elaboração.
4. Participar na avaliação final, em particular no definido na grelha de classificação.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are entirely consistent with the learning objectives since it is intended that through the advisor and his accompaniment:
1. Promote the professional and scientific training of the intern through tutelary accompaniment, as well as facilitate their integration in the institution.
2. Guide the work developed by the student, always accompanied by an opinion of their performance.
3. Define, with the student, the theme of the complementary work and accompany its elaboration.
4. Participate in the final assessment, in particular as defined in the rating grid.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir de acordo com a área ou domínio científico que é decidida para cada estudante.

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>


