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ACEF/1920/0307267 — 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/1314/07267

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-04-26

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._Seccao1_ponto_2_ACEF_Bioquimica_2019_Portugues_Ingles.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?
 Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A UC de Seminário do 1o ano, 1o semestre, foi suprimida como resultado da harmonização de UC na ECVA, para dar resposta a despacho reitoral (RT-1/2018), e recomendações da

A3ES. Os ECTS desta UC foram distribuídos pelas UC de Bioestatística (1o ano, 2o semestre) e Embriologia e Histologia Animal (1o ano, 2o semestre) que assim, passaram a
cumprir o regulamentado no despacho atrás referido. Ainda para dar cumprimento ao RT-1/2018, todas as horas da tipologia OT foram recalculadas, e a tipologia de horas de
contacto da UC de estágio foi também alterada pelas mesmas razões. A UC de Bioquímica das Anomalias Celulares e Metabólica (BACM) passa a ter carácter obrigatório no 2o
semestre do 3o ano. Por esta razão o Plano de Estudos passa a conter apenas uma UC de caráter optativo, que decorrerá no 1o semestre do 3oAno, sendo designada de Opção 1, e
todas as UC optativas do 2o semestre, foram suprimidas.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The 1st Year Seminar, 1st Semester UC was deleted as of a result of the harmonization of UC at ECVA to respond to the Rectoral Order (RT-1/2018) and A3ES recommendations. The

ECTS of this UC were distributed by the Biostatistics (1st year, 2nd semester) and Embryology and Animal Histology (1st year, 2nd semester) UCs, which thus complied with the
regulations in the order mentioned above. Also, to comply with RT-1/2018, all OT typology hours have been recalculated, and the internship UC contact hours typology has also been
changed for the same reasons. The UC Cellular and Metabolic Anomalies UC (BACM) becomes mandatory in the 2nd semester of the 3rd year. For this reason, the syllabus now
contains only one elective course, which will take place in the 1st semester of the 3rd year, being designated as Option 1, and all the optional UC of the 2nd semester were deleted.

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências 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.
Bioquímica

1.3. Study programme.
Biochemistry

1.4. Grau.
Licenciado

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Bioquímica

1.6. Main scientific area of the study programme.
Biochemistry

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

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

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
50

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.
Realização da prova de Ingresso de uma das seguintes (02) Biologia e Geologia; (07) Física e Química; (16) Matemática 

Pré-requisitos: não requeridos
Condições mínimas de acesso:
Provas de ingresso: 95 (escala de 0-200)
Nota de candidatura: 95 (escala de 0-200)

Cálculo da Média de Acesso:
Média do Secundário: 65%
Provas de Ingresso: 35%

1.11. Specific entry requirements.
Entry Examinations (one of the following exams):

(02) Biology and Geology, (07) Physics and Chemistry, (16) Mathematics

Prerequisites: not required
Minimum grade:
Evidence of admission: 95 (scale 0-200)
Application Note: 95 (range 0-200).

Formula for Calculation of Access Mark:
Secondary Average mark: 65%
Entry Examinations: 35%

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não Aplicável

1.12.1. If other, specify:
Not Applicable
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1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
A licenciatura em Bioquímica é lecionada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro no campus académico
da Quinta de Prados. A Unidade Curricular de estágio poderá ser lecionada na Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, em ambiente empresarial ou em outras instituições de ensino e investigação que colaborem com a
UTAD.

The 1st cycle in Biochemistry is lectured at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro in the academic campus
of Quinta de Prados. The UC Scientific Internship can be taught at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro, in
a industrial environment or in other educational and research institutions which collaborates with the UTAD.

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.
Os estudantes da licenciatura em Bioquímica têm realizado o seu estágio científico de licenciatura quer nos grupos
de investigação da UTAD pertencentes aos diferentes centros de investigação nomeadamente o Centro de
Química-Vila Real, Centro de Investigação em Tecnologias Agro-Ambientais e Centro de
Estudos de Ciência Animal e Veterinária integrados nos projetos de investigação que decorrem nestes centros de
investigação, quer em outros centros de investigação nacionais fora da UTAD como por exemplo na Universidade
do Porto, Universidade de Aveiro e Universidade do Minho. Os estágios de licenciatura também têm sido realizados em outras instituições como hospitais, laboratórios de análise
clínicas e empresas. O feedback do desempenho dos estudantes de licenciatura em Bioquímica da UTAD, apesar da diversidade de áreas na qual tem sido realizado o projeto, tem
sido francamente positivo, o que tem resultado numa elevada taxa de empregabilidade dos mesmos.

1.15. Observations.
The students of the 1st cycle in Biochemistry have performed their undergraduate project in research groups at
UTAD belonging to different research centers including the Chemistry Research Centre - Vila Real, Centre for
Research in Agro - Environmental Technologies and Center for Studies of Veterinary and Animal Science integrated in research projects running in these research centers. Also
students have performed their undergraduate research project in other national research centers outside the UTAD such as the University of Porto , University of Aveiro and Minho
University. The undergraduate projects have also been performed in other institutions such as hospitals, clinical analysis laboratories and industries. The feedback from the
performance of the undergraduate students of the biochemistry cycle studies from UTAD ,
despite the diversity of areas in which the projects have been carried out, has been very positive, which has resulted in a high rate of employability of the students.

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):
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 M 6 0
Estatística E 6 0
Física F 6 0
Ciências da Vida CV 60 0
Química Q 42 0
Biologia e Bioquímica BB 54 6
(6 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 As metodologias utilizadas no 1º ciclo em Bioquímica, estão sob a alçada do docente responsável pela Unidade
 Curricular. Todos os responsáveis pelas UC são doutorados, tendo portanto prestado provas bastantes das suas

 competências científicas. Considerando as tipologias de contacto preconizadas no plano de estudos, os métodos
 pedagógicos incluem atividades de caráter magistral, experimental e tutorial, como a realização de trabalhos

 práticos, e apresentações orais. Nas aulas de tipologia T e TP é privilegiada a exposição oral, e sempre que
 oportuno, a discussão alargada com os alunos, mediada pelo docente. Nas aulas de tipologia PL, é particularmente

 estimulada a execução prática de técnicas laboratoriais, bem como interpretação de resultados, a sua
 apresentação e relação com as matérias alvo de estudo. Nos momentos tutoriais, os docentes apoiam os seus

 estudantes de forma personalizada, ajudando-os a ultrapassar dificuldades específicas.

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 methodologies used in 1st cycle in biochemistry, are under the control of the responsible teacher for the
 course unit. All those responsible for UC are holders of PhD degrees and have therefore provided sufficient

 evidence of its scientific expertise. Considering the contact types recommended in the syllabus, teaching methods
 include masterful, experimental and tutorial activities that include practical laboratorial work and oral presentations. In classes of type T and TP is privileged oral exposure, and

where appropriate, the enlarged discussion with students,
 mediated by the teacher. In classes of type PL is particularly stimulated the practical implementation of laboratory

 techniques , according to competences acquired by the students, as well as interpretation of results, their
 presentation and their relation to matters that are beeing of studied. In tutorial moments, teachers

 support their students in a more personalized way, helping them overcome more specific difficulties.

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 dos artigos 4º a 10º do DL 42/2005, de 22 de Fevereiro e pelo Regulamento Interno de Aplicação do Sistema
 de Créditos Curriculares. A aquisição do grau de licenciado pressupõe a obtenção, num período de seis semestres,
 de 180 ECTS de acordo com o plano de estudos. Cada semestre equivale a 30 ECTS, o que corresponde a uma
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carga de trabalho do aluno (com e sem contacto docente) de 810 horas por semestre, e 54 h semanais. As horas de
contacto dos alunos com o docente variam entre 20 a 22 horas semanais, variando entre 37% e 40% das horas
totais de esforço do aluno, o que liberta as restantes horas para trabalho individualizado, cumprindo assim com o
estabelecido no Sistema ECTS. Nos resultados dos inquéritos às UC respondidos pelos estudantes, através do
sistema SIDE, pode ser aferido que a maior parte dos estudantes considera que o trabalho exigido para cada UC é
adequado.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course is structured in accordance with the European System of Transfer and Accumulation Credits (ECTS)
pursuant the articles 4 to 10 of DL 42/2005, of 22 February, and the Rules for Implementing the Course Credit
System. The acquisition of this degree requires reaching, in a normal period of six semesters, 180 ECTS in the terms
established by the curriculum and study plan. Each semester equals 30 ECTS, which corresponds to a workload of
student work (with and without contact with the teacher) of 810 hours per semester, and 54 hours per week . The
contact hours of students with teachers per semester range from 20-22 hours per week , this is between 37% and 40%
of the total hours of student effort , releasing the remaining hours for individualized job, so fulfilling the established
in the ECTS System . The results of surveys completed by UC students through the SIDE system can be gauged
that most students consider that the work required for each UC is suitable .

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
O RP em vigor na UTAD prevê, para além dos objetivos de cada UC, que devem ser formulados para que o
estudante possa aferir do seu grau de cumprimento quanto aos conteúdos programáticos, que as UC possam ser
avaliadas recorrendo a 4 formas: avaliação contínua/periódica, complementar, por exame final e projeto ou
seminário. De acordo com as tipologias de UC e programas, os docentes permitem que os estudantes optem pelo
tipo de avaliação, que aos objetivos e a eles mais se adeque, opção feita com a assunção da responsabilidade do
docente/discente, até 15 dias após o início do ano letivo. Desta forma fica garantida a participação dos docentes e
discentes. A DC organiza reuniões de docentes, onde se organiza um calendário de avaliações periódicas, que é
estabelecido entre docentes e discentes, de forma a garantir que os interesses dos estudantes são
salvaguardados. A DC organiza ainda o calendário de Exames, pelas mesmas razões, e para melhor coordenação
de recursos humanos e materiais.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The RP rulling in UTAD provides, in addition to the objectives of each UC, which should be formulated so that students can test their level of compliance to the syllabus, that the UC
can be evaluated using four forms: continuous/periodic assessment, complementary, and final examination or project. According to the typology of UC and programs, teachers allow
students to choose the kind of assessment that best fits the CU objectives and them, giving the assumption of responsibility of the teacher/student, within 15 days after the
beginning of the school year/semester. This way it is ensured that teachers and students do participate in choosing evaluation methods. The DC organizes meetings of teachers,
which organize a schedule of periodic evaluations, which is established between teachers and students, to ensure that the interests of students are protected. The DC also organizes
the schedule of exams for the same reasons, and for better coordination of human and material resources.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Foi já implementado o sistema de auto-avaliação do ciclo de estudos, através da elaboração dum relatório anual do curso (RAC) e respectivo plano de melhoria (PMC), os quais são

posteriormente monitorizados por Comissões de Avaliação do Curso (CAC) constituídas por elementos do Conselho Pedagógico da ECVA (docentes e estudantes), diretor de curso
e representantes dos estudantes na comissão de curso.

2.4 Observations.
 The study cycle self-assessment system has already been implemented through the preparation of an annual course report (RAC) and its improvement plan (PMC), which are then

monitored by Course Evaluation Committees (CAC) consisting of members of the ECVA Pedagogical Council (faculty and students), course director and student representatives on
the course committee.

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.
 Francisco Manuel Pereira Peixoto (Diretor de Curso)

 Maria Manuel Silva Oliveira (Vice-diretora de Curso)
 Carla Maria Alves Quintelas do Amaral (vogal)

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

MARIA MANUEL SILVA OLIVEIRA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

CARLA MARIA ALVES QUINTELAS DO
AMARAL MARINHO

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha submetida

ALICE MARIA CORREIA VILELA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia / Microbiology 100 Ficha submetida

ANA ALEXANDRA MENDES FERREIRA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha submetida

ANA CRISTINA RAMOS SAMPAIO Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas - Microbiologia 100 Ficha submetida

ANA MARGARIDA VIEIRA DUARTE FERREIRA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

ANABELA RIBEIRO DOS REIS DE CASTRO
OLIVEIRA

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha submetida

ANTÓNIO FRANCISCO HENRIQUE INÊS Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha submetida

CATARINA PINA AVELINO Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

CRISTINA MARIA CORREIA MARQUES Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química-Didática da Química/Chemistry - Didactics of

Chemistry 100 Ficha submetida

JOÃO CARLOS MATEUS Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha submetida

JOÃO SOARES CARROLA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha submetida

JOAQUIM BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES Professor Associado ou
equivalente Doutor Física-Didática de Física 100 Ficha submetida

JOSÉ ALBINO GOMES ALVES DIAS Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

LUCINDA VAZ DOS REIS Professor Associado ou
equivalente Doutor Química- Especialidade Química Orgânica 100 Ficha submetida

MARCO PAULO DUARTE NAIA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física – Especialidade de Física Experimental 100 Ficha submetida

MARIA CRISTINA FIALHO OLIVEIRA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química-Física (Eletroquímica) 100 Ficha submetida

MARIA JOÃO MARQUES PAZ MELO DE
CARVALHO

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química Orgânica 100 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/3aaeeaa1-8925-0685-95ef-5dbab361a30b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/73e92bd0-2ac7-83c6-c0e1-5dbab3cab667
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/bc171bb4-525d-729d-8969-5dbaba3a7e68
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/bcedac43-56fb-a8ce-7a01-5dbabe9b52d7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/7b87db7d-392b-1324-dd6a-5dbabe0ef0e1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/83517f49-1bbc-bc32-3a4e-5dbabed10b10
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/4455c269-28e8-cf27-fee0-5dbabfc85366
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/c89f95f3-7974-361e-dfaf-5dbabf8cb3a9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/2f720f5f-a86b-5e07-307a-5dbabf58adbf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/12928f3d-6dac-f68b-04cf-5dbabfdc2e73
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/c30e7971-656c-f49b-8758-5dbac05e6e22
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/e65b46ab-5f30-b525-e6d0-5dbac0105d05
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/e1f8d6b4-70b8-da13-ddf7-5dbac0a4541b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/7b9561c7-c67f-8f56-bde2-5dbac04a2a0f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/738aeab7-e36c-cd89-4c48-5dbac0d7b31e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/de2b549e-acf3-cc06-bf3d-5dbac131bea4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/40e35011-beb3-ed00-a44d-5dbac1874cc2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3/annexId/21e4786e-27da-83d4-82cb-5dbac1e382fc


31/05/2021 ACEF/1920/0307267 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=d07663e5-5930-7d60-9231-5da5d4dc7c55&formId=35d58a75-670a-69e3-16a… 5/13

MARIA MANUELA DO OUTEIRO CORREIA DE
MATOS

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Genética 100 Ficha submetida

MARIA TERESA RANGEL FIGUEIREDO Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciência Animal-Fisiologia 100 Ficha submetida

NORBERTO JORGE ALVES PARENTE
GONÇALVES

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Fisica 100 Ficha submetida

PAULA LUÍSA NUNES BRAGA DA SILVA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

PAULO JORGE DOS SANTOS COELHO Professor Associado ou
equivalente Doutor Química Orgânica 100 Ficha submetida

ROSA MARIA MAGALHÃES REGO Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

RUI MANUEL FURTADO BEZERRA Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica/ Bioquímica 100 Ficha submetida

VERÓNICA CORTÉS DE ZEA BERMUDES Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Electroquímica 100 Ficha submetida

AMÉLIA MARIA LOPES DIAS DA SILVA Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioquímica /Biochemistry 100 Ficha submetida

DARIO JOAQUIM SIMÕES LOUREIRO DOS
SANTOS

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia Celular e Molecular 100 Ficha submetida

FERNANDA AURORA GOMES DE SEIXAS
TRAVASSOS

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências veterinárias 100 Ficha submetida

FERNANDO HERMÍNIO FERREIRA MILHEIRO
NUNES

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

ISAURA ALBERTA OLIVEIRA DE CASTRO Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

JORGE VENTURA FERREIRA CARDOSO Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

JOSÉ RAMIRO AFONSO FERNANDES Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

LUÍS FILIPE DOS SANTOS ROÇADAS
FERREIRA

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

MARIA CRISTINA ÁLVARES PEREIRA
GONÇALVES

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

MARIA CRISTINA GUIOMAR ANTUNES Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química Analítica 100 Ficha submetida

MARIA DAS NEVES MITELO M. DE PAIVA
CARDOSO

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

MARIA DOS ANJOS CLEMENTE PIRES Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

MARIA JOÃO MAGALHÃES GASPAR Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências Florestais/ Agricultural

Sciences- Forest Sciences 100 Ficha submetida

PAULO JOSÉ MARTINS VASCO Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

PEDRO MANUEL DE MELO BANDEIRA
TAVARES

Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

SANDRA MARIZA VEIGA MONTEIRO Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

VALDEMAR PEDROSA CARNIDE Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha submetida

ANA CATARINA GONÇALVES LUZIO Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Ciências químicas e biológicas 20 Ficha submetida

JOSÉ CARLOS ESTEVES GOMES LARANJO Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

LUÍS HERCULANO MELO DE CARVALHO Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química Orgânica 100 Ficha submetida

FRANCISCO MANUEL PEREIRA PEIXOTO Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

LILIANA DO CARMO SANTIAGO FERNANDES
AMADO CARAMELO

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física/Physics 100 Ficha submetida

     4720  

<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.
 48

3.4.1.2. Número total de ETI.
 47.2

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: 47 99.576271186441

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): 47.2 100

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 48 101.69491525424 47.2

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 47.2
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3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the
study programme with a full time link to the institution for over 3 years 47 99.576271186441 47.2

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 47.2

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

De acordo com as instalações físicas que incluem laboratórios, salas de aula, e instalações da ECVA afetas
e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos em avaliação, estarão disponíveis para auxiliar ao bom funcionamento deste
curso quatorze elementos do corpo não docente, e estão na sua totalidade, com um regime de dedicação de 100%.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
In accordance with our facilities allocated to the study cycle which include laboratories, classrooms and
facilities belonging to the school ECVA there will be available to assist in the teaching functions fourteen
non-academic staff elements, all with dedication regime of 100%.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente de apoio à lecionação afeto a este ciclo de estudos está distribuído entre três categorias,
nomeadamente, dois Assistente Operacional, dez Assistentes Técnicos, um Técnico Superior e um Coordenador Técnico.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Non-academic staff elements that assist the teaching activities are distributed in three categories: two Operational
Assistant, ten Technical Assistants, one Senior Technician and one Technical Coordinator.

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. 
188

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 31
Feminino / Female 69

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 63
2º ano curricular 65
3º ano curricular 60
 188

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 50 50 50
N.º de candidatos / No. of candidates 267 308 284
N.º de colocados / No. of accepted candidates 50 50 50
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 50 50 50
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 123 125.9 123.6
Nota média de entrada / Average entrance mark 14.3 13.7 13.6

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os dados disponíveis para a análise sobre o perfil dos alunos ingressados reportam-se aos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019. No ano 2017/2018 cerca de 33% entraram na
licenciatura como 1ª opção tendo outros 30% entrado na 2ª e os outros 20% em 3ª. Dos estudantes que não entraram na 1ª opção 54% teriam preferido outro curso da UTAD e 22%
outra universidade. Nesta oferta educativa a maioria dos estudantes são do género feminino tendo quase todos idade inferior a 20 anos. Dezassete alunos vieram do Porto, 13 de
Braga, 11 de Vila Real, 3 de Viseu, 3 de Viana do Castelo, 2 dos Açores e 1 de Aveiro. No ano lectivo de 2019/2020 mantêm-se a mesma tendência dos anos anteriores, sendo os
distritos do Porto, Braga e Vila Real os que preenchem o maior número de vagas.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Data available for an analysis of the profile of students enrolled in the 2017/2018 and 2018/2019 school years . In 2017/2018, about 33% entered the license as 1st option, with another
30% entering the 2nd and the other 20% in the 3rd. Of the students who did not enter the 1st option 54% preferred another UTAD course and 22% another university. In this
educational offer, most students are female, with almost all ages under 20 years. Seventeen students came from Porto, 13 from Braga, 11 from Vila Real, 3 from Viseu, 3 from Viana do
Castelo, 2 from the Azores and 1 from Aveiro. In the academic year 2019/2020, the same trend as in previous years is maintained, with the districts of Porto, Braga, and Vila Real
filling the most significant number of vacancies.
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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 26 28 23
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 7 7 6
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 13 16 12
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 4 1 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 2 4 3

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 se aplica

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. 
Este ciclo de estudos tem 6 áreas científicas, Ciências da Vida (30,0%), Química (23,3%) e

 Biologia e Bioquímica (33,3%) que perfazem 86,6% de ECTS do ciclo de estudos, e ainda áreas da Matemática,
 Estatística e Física (que perfazem os 10,0% em falta). Relativamente ao sucesso escolar nestas diferentes áreas científicas os resultados obtidos foram os seguintes: Química 55,6%,

Física 75,5%, Ciências da Vida 85,7%, Biologia e Bioquímica 92,9%, Estatística 70% e Matemática 60,0%. Na área da Química as UCs de Complementos de Química (32,6%),
Fundamentos de Química (35,3%) e Métodos Instrumentais de Análise (44,1%) são as que UCs que apresentam menor sucesso escolar, a UC de Química Analítica atinge os 56,1% e
os restantes valores superiores a 60%. A área das Ciências da Vida apresenta um valor médio de 85,7%, sem que nenhuma apresente valor inferior a 50%. A área BB apresenta um
resultado médio de 92,9%, sem que qualquer UC apresente valores inferiores a 73%. A Estatística, Matemática e Física só têm uma UC em cada área disciplinar, sendo de assinalar
que todas apresentam valores iguais ou superiores a 60%. Desta forma as UCs da Química são as que apresentam maiores problemas de sucesso escolar, onde as taxas de
sucesso, de acordo com indicadores de medida que avaliam o nº de inscritos, avaliados e aprovados, estão aquém do desejável. Nas áreas da Biologia e Bioquímica, e Ciências da
Vida o sucesso escolar é francamente positivo, verificando-se um aumento da eficácia em UCs dos últimos semestres do ciclo de estudos, o que também é expectável, dado que os
estudantes vão adquirindo outras competências e conhecimentos, em UCs de semestres anteriores, que lhes permitem mobilizar conhecimentos que melhoram as suas
performances educativas.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
This course of study has 6 scientific areas , considering their charge of ECTS, Life Sciences (29.4 %), Chemistry

 (23.3 %) and Biology and Biochemistry (37.7 %) making up to 90.4 % of the ECTS of the study cycle besides Mathematics ,
 Statistics and Physics (which make up the remaining 10.0%). Regarding school success in these different scientific areas, the results obtained were as follows: Chemistry 55.6%,

Physics 75.5%, Life Sciences 85.7%, Biology and Biochemistry 92.9%, Statistics 70%, and Mathematics 60, 0%. In the area of   Chemistry, the CU of Complementary Chemistry (32.6%),
Fundamentals of Chemistry (35.3%), and Instrumental Methods of Analysis (44.1%) are the ones with the smalest academic success, the UC of Analytical Chemistry reaches 56.1%
and the remaining values   above 60%. The Life Sciences area has an average value of 85.7%, without any value below 50%. The BB area has an average result of 92.9%, without any
UC presenting values   below 73%. Statistics, Mathematics, and Physics have only one UC in each subject area, and it should be noted that all have values   equal to or greater than
60%. Thus, the UCs of Chemistry presents the most significant problems of school success, where the success rates, according to measurement indicators that evaluate the number
of enrolled, evaluated and approved students, are below the desirable. In the areas of Biology and Biochemistry and Life Sciences, school success is clearly positive, with an
increase in effectiveness in UCs of the last semesters of the study cycle, which is also expected, as students acquire other skills and knowledge in previous semester UCs that allow
them to mobilize knowledge that improves their educational performance.

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 obtidos na DGES, com um universo de diplomados de 101 bioquímicos (2013-2016), a taxa de desemprego é de 4%. No ano lectivo 2016/2017 obtiveram o
diploma 27 estudantes de Bioquímica e os dados indicam que a taxa de desempregabilidade mantêm-se no 4%.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
According to data obtained from DGES, with a universe of 101 biochemical graduates (2013-2016), the unemployment rate is 4%. In the 2016/2017 school year, 27 Biochemistry
students obtained the diploma and the data indicate that the unemployment rate remains at 4%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Ainda que os dados de empregabilidade dos licenciados em bioquímica pela UTAD não sejam preocupantes, deve tentar-se identificar os motivo para a manutenção destes valores,
para perceber quais as medidas mais adequadas a implementar por forma a aproximar o valor de zero.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Although the unemployment data for Biochemistry UTAD graduates are not worrying, one should try to identify the reasons underneath the stability of the percentages, to define the
most appropriate measures to implement to bellow the value to zero.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research Centre Classificação (FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated study
programme’s teachers

Observações /
Observations

Centro de Química-Vila Real (CQVR) Muito Bom UTAD 13 Não se aplica
Centro de Investigação e Tecnologias Agro ambientais e
Biológicas (CITAB) Muito Bom UTAD 13 Não se aplica

Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) Muito Bom UTAD 4 Não se aplica

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/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3
 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/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3
 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 curso de 1º ciclo em

 Bioquímica têm dado particular contributo para o desenvolvimento de setores relacionados com a medicina animal
 e humana e farmacologia. Os principais projetos de investigação têm-se centrado no desenvolvimento e síntese de
 compostos químicos com atividade no tratamento de carcinomas, quer pela sua atividade antioxidante e protetora,
 quer pelo desenvolvimento dos compostos associados a fototerapias curativas em neoplasias. Outros contributos

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/35d58a75-670a-69e3-16a0-5db6f67e82a3
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têm também sido feitos na investigação de processos bioquímicos envolvidos no desenvolvimento de patologias
degenerativas humanas, como as doenças de Parkinson ou Alzheimer, e pesquisa de fármacos com efeitos
protetores ou curativos destas mesmas patologias. O desenvolvimento tecnológico, com recurso a
nanotecnologias e nanomateriais tem permitido o aumento de conhecimentos sobre novas formas de aplicação de
fármacos.

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. 

Scientific and technological activities developed by teachers and researchers of the 1st cycle studies in
biochemistry have given particular contribution to the development of industries related to animal and human
pharmacology and medicine. The main research projects have focused on the development and synthesis of
chemical compounds with activity in the treatment of carcinomas , both for their antioxidant and protective activity ,
either by the development of compounds associated with phototherapy in treating malignancies . Other
contributions have also been made in the investigation of biochemical processes involved in the development of
human degenerative diseases such as Parkinson's or Alzheimer's diseases , and screening drugs with protective or
curative effects of these same diseases . Technological development , using nanotechnology and nanomaterials
has allowed the increase of knowledge about new forms of drugs delivery .

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. 

FungiTech - Tecnologia e inovação na cadeia de produção do shiitake e de outros cogumelos com valor nutracêutico e medicinal. QREN | CHIKIOSHIRA SAG, LDA, UTAD|
Guilhermina Marques, Fernando Nunes | 2018-2021 | UTAD 175.116 €
MOBFOOD - Mobilização de conhecimento científico e tecnológico em resposta aos desafios do mercado agroalimentar. POCI-01-0247-FEDER-024524 | UTAD | Fernando Nunes |
2017-2019 | 128.913,03 € (UTAD).
Preservar a qualidade na Carne Arouquesa. PDR2020-101-03109 | Maria Manuel Oliveira| 2017-2021| 505 636 €
IBERPHENOL - Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales
POCTEP | Univs Salamanca, Valladolid Vigo; Bodega Matarromera, UP; IPB; UC, UP, UTAD | Fernando Nunes, |2.244.828 € |2015-2019| 181 880, 78€
NASPA-Natural fungicides against air & soil borne pathogens in the Atlantic Area.
INTERREG Atlantic Area 2020 Transnational Cooperation Programme | BIM/UTAD/34/2018 | |Alice Vilela | 2017- 2021| 290.007,05 €

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. 

FungiTech - Technology and innovation in the production chain of shiitake and other mushrooms with nutraceutical and medicinal value. QREN | CHIKIOSHIRA SAG, LDA, UTAD |
Guilhermina Marques, Fernando Nunes | 2018-2021 | UTAD 175,116 €
MOBFOOD - Mobilization of scientific and technological knowledge in response to the challenges of the agri-food market. POCI-01-0247-ERDF-024524 | UTAD | Fernando Nunes |
2017-2019 | € 128,903.03 (UTAD).
Preserve quality in Arouquesa Meat. PDR2020-101-03109 | Maria Manuel Oliveira | 2017-2021 | $ 505,636
IBERPHENOL - Research cooperative in the field of polyphenols and their industrial applications
POCTEP | Units Salamanca, Valladolid Vigo; Matarromera Winery, UP; IPB; UC, UP, UTAD | Fernando Nunes, € 2,244,828 | 2015-2019 | 181,880, 78 €
NASPA-Natural fungicides against air & soil post pathogens in the Atlantic Area.
INTERREG Atlantic Area 2020 Transnational Cooperation Program | BIM / UTAD / 34/2018 | Alice Vilela 2017-2021 | € 290,007.05

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
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 1
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 7

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). 
Este 1º ciclo, faz parte da rede europeia de mobilidade ERASMUS, tendo acordos estabelecidos com diversas IES através da Europa. Nestes locais, os estudantes podem frequentar
e obter aproveitamento em UC equivalentes lecionadas nas Universidades referidas, bem como frequentar estágio e concluir os seus planos de estudo. Estas instituições permitem
que, por ano letivo, 14 dos estudantes de 1º ciclo, possam frequentar este programa, tendo em todas as edições surgido candidaturas. O programa também permite a mobilidade e o
acolhimento de docentes de outras instituições. O CRUP criou desde 2009 o programa Almeida Garret. Os estudantes com 60 ECTS concluídos podem participar, efetuando um
semestre de mobilidade. Vários estudantes do 1º ciclo em Bioquímica têm usufruído deste programa, tendo concluído com sucesso todos os planos de estudos aprovados pela DC.
Para o 1º ciclo em Bioquímica, todos os anos letivos se podem candidatar a usufruir deste programa 4 estudantes.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
This 1st cycle is part of the European mobility network ERASMUS, having agreements with several HEIs across Europe. In these places, students can attend and obtain equivalent in
UC taught in the referred Universities, as well as attend internship and complete their study plans. These institutions allow 14 students of the 1st cycle per school year to participate
in this program, and in all editions, applications have appeared. The program also allows the mobility and reception of teachers from other institutions. Since 2009 CRUP has created
the Almeida Garret program. Students with 60 completed ECTS can participate by completing a mobility semester. Several 1st cycle students in Biochemistry have taken advantage
of this program and have completed all DC approved study plans. For the 1st cycle in Biochemistry, every school year can apply for this program 4 students.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não se aplica

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>

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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7.2 Garantia da Qualidade

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

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
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,

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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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 
A organização do ciclo de estudos permite adquirir sólidas competências nas diversas áreas do saber necessárias para dar resposta a problemas práticos em Bioquímica com
abordagem sustentada no conhecimento científico. 

 Potencial sinérgico em termos de formação e investigação.
 Existência de 2º e 3ºs ciclos de continuidade na UTAD.

 Os centros de investigação que dão suporte a este ciclo de estudos, o CQ–VR, o CITAB e o CECAV possuem laboratórios de Investigação com equipamento para apoio às atividades
científicas desenvolvidas pelos alunos. Por outro lado, os docentes mantêm parcerias com investigadores nacionais e internacionais o que permite a integração dos alunos em
diferentes grupos de investigação.

 O ciclo de estudos tem um forte suporte de meios técnicos e humanos dos Centros de Investigação que o apoiam.
 A maioria dos professores são membros integrados nos diferentes centros de investigação que servem de suporte ao curso, apresentando nos últimos anos uma produção

científica significativa. 
 Todos os docentes estão associados a Centros de Investigação de reconhecida qualidade, sendo um garante de atualização científica de docentes e estudantes.

 Os docentes deste curso são todos doutorados, a maioria há mais de cinco anos, e desenvolvem investigação nas áreas relacionadas com este curso.
 Elevado envolvimento e disponibilidade dos docentes.

 A Direção de Curso promove o acompanhamento próximo dos estudantes permitindo uma solução rápida e mais adequada dos problemas.
 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 organization of the study cycle allows acquiring robust competences in the various areas of knowledge necessary to answer practical problems in biochemistry with a sustained
approach in scientific knowledge.

 Synergistic potential in terms of training, and research.
 Existence of 2nd and 3rd continuity cycles at UTAD.

 The research centers that support this study cycle, CQ – VR, CITAB, and CECAV, have Research laboratories with equipment to support students' scientific activities. On the other
hand, the teachers maintain partnerships with national and international researchers, which allows the integration of students in different research groups.

 The study cycle is strongly supported by the technical and human resources of the Research Centers that support it.
 Most of the teachers are members integrated into the different research centers that support the course, presenting in recent years a significant scientific production.

 All teachers are associated with research centers of recognized quality, being a guarantee of scientific updating of teachers and students.
 The teachers are all PhDs, mostly for over five years, and research the areas related to this course.

 High involvement and availability of teachers.
 The Course Direction promotes close monitoring of students allowing a quick and more appropriate solution of problems.

 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 study cycle.

 The UTAD website has platforms (PANOPTO and MOODLE) that allow teachers to host alternative teaching methodologies, such as virtual classes, training, tutorials on content,
which can be consulted in real-time by students (and Learning MOOCs).

 The non-teaching staff is made up of technicians, dedicated exclusively to UTAD, performing their laboratory support activities for over 20 years.

8.1.2. Pontos fracos 
Excessivo trabalho burocrático dos docentes e em particular da Direção de Curso.

 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,
assim como o número de laboratórios.

 Ausência de reforço do corpo docente com formação na área da Bioquímica, o que permitiria a realização de licenças sabáticas, o que certamente traria uma melhoria na qualidade
das aulas lecionadas.

 Algumas unidades curriculares deste curso têm uma forte componente laboratorial e tecnológica às quais estão associados custos elevados.
 Sendo o caráter iminentemente prático uma das mais-valias desta oferta educativa, a falta de verbas para suportar os custos associados às aulas de tipologia PL, é uma fraqueza.

 Os trabalhos de estágio prevêem sempre uma forte componente laboratorial, e as poucas verbas para a aquisição de reagentes e material dificultam a sua realização.
 A falta de ações de formação e atualização de conhecimentos dos recursos humanos não docentes é um ponto fraco, o que dificulta um melhor funcionamento dos laboratórios.

 O sistema de inquéritos aos alunos revela uma necessidade de ajustamento de modo a validar os resultados obtidos (estrutura de inquérito, amostras, garantia de preenchimento,
etc...).

 A plataforma SIDE tem algumas falhas, nomeadamente a dificuldade de alojar muitos utilizadores em simultâneo, o que dificulta a inserção de informação relevante para os
estudantes em tempo útil. Esta dificuldade está relacionada com a baixa capacidade da rede wireless.

 

8.1.2. Weaknesses 
Excessive bureaucratic work of the teachers and in particular of the Course Direction.

 Given the high "numerus clausus" attributed to the full degree, the number and particularly the size of the classrooms is clearly limited, as are the number of laboratories.
 Laking of hiring teachers with training in Biochemistry, which would allow the completion of sabbaticals, which would undoubtedly improve the quality of the classes taught.

 Some course units in this course have a strong laboratory and technological component to which high costs are associated.
 As the imminently practical character is one of the added value of this educational offer, the lack of funds to support the costs associated with PL typology classes is a weakness.

 Internship work always provides for a strong laboratory component, and the limited funds for the procurement of reagents and material make it difficult to do so. In order to remedy
this situation, a percentage of the tuition fee should revert to the teachers who guide the internships.

 The lack of training and updating of knowledge of non-teaching human resources is a weak point, which hinders the better functioning of laboratories.
 The student survey system reveals a need for adjustment to validate the results obtained (survey structure, samples, completeness assurance, etc ...).
 The SIDE platform has some flaws, namely the difficulty of hosting many users simultaneously, making it difficult to enter relevant information for students in a timely manner. This

difficulty is related to the low capacity of the wireless network.

8.1.3. Oportunidades 
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.

 A realização de projetos em ambiente empresarial e/ou fora da UTAD disponibiliza aos alunos o contato com o meio empresarial, promove a empregabilidade e dá visibilidade a este
ciclo de estudos e à UTAD.

 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.

 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 expectativas dos estudantes.
 Dado que a maioria dos docentes está integrado nos centros de investigação, e possuem vários projetos de investigação, têm tido oportunidade de participar anualmente em

Congressos Nacionais e Internacionais permitindo-lhes uma atualização na sua formação e a divulgação dos seus trabalhos científicos em encontros com os melhores grupos de
investigação nacionais internacionais.

 

8.1.3. Opportunities 
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The training provided has proved to be 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.
Doing projects in a business environment and/or outside UTAD makes it possible for students to contact the business environment, promote employability, and gives visibility to this
cycle of studies and UTAD.
Existing and developing partnerships with the business sector and other institutions could serve as an incubator for new research projects to raise funds. These partnerships will
promote the integration of the students of this cycle of studies in real context research, allowing the transmission of knowledge and scientific knowledge to the community.
Organization of UTAD in organic units allows a better knowledge of the real situation in each school, and immediate action in solving the detected constraints.
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.
Since most teachers are integrated into research centers, they have several research projects, which enables them to participate annually in National and International Congresses.
Thus allowing them to update their training and disseminate their scientific work in meetings with the best international and national research groups.

8.1.4. Constrangimentos 
Diminuição global do número de candidatos ao Ensino Superior.
Diminuição da entrada de novos alunos devido à concorrência de mercado, com a existência de fortes polos 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 propina maior 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.
Congelamento de progressão da carreira.
Dificuldade em requalificar o pessoal não docente.

8.1.4. Threats 
The overall decrease in the number of applicants for higher education.
Decrease in the number of new students due to competition in the market, with the existence of some prestigious universities such as UP and UM, a short distance from 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 student enrollment as they have to pay a higher tuition fee, calling into question the quality of practical classes due to the
impossibility of acquiring the necessary materials and reagents.
Strong dependence on public funding, and subsequent financial difficulty in acquiring research equipment to support practical classes.
The policies of underfunding associated with the lack of motivation of teachers and non-teachers, resulting from structural reforms related to the advancement of their careers.
Freezing of career progression.
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 
Transferir parte significativa do trabalho burocrático para estruturas técnicas intermédias

 Restringir o número máximo de alunos nas turmas PL a 16 e nas turmas TP a 20
 Aumentar o número e dimensão das salas de aulas assim como o número de laboratórios disponíveis.

 Realizar a contratação de docentes na área da bioquímica.
 Reforçar as verbas para as unidades curriculares com maior componente laboratorial e tecnológica.

 No sentido de poder colmatar esta situação uma percentagem da propina deveria reverter para os docentes que orientam os estágios.
 Disponibilizar ações de formação direcionadas para os técnicos de laboratório com vista a melhorar as suas competências

 Optimização dos inquéritos aos alunos e formação do quadro técnico responsável pela análise e validação dos mesmos, assim como a criação duma plataforma informática com
elevada capacidade de acesso onde devem ser armazenados os dados para consulta.

 Aumentar a capacidade da rede wireless e do número de utilizadores em simultâneo nesta plataforma.

8.2.1. Improvement measure 
Transfer a significant part of bureaucratic work to intermediate technical structures

 Restrict the maximum number of students in PL to 16 and TP to 20 classes
 Increase the number and size of classrooms as well as the number of laboratories available.

 Perform the hiring of teachers in the area of   biochemistry.
 Increase funds for the course units with the most significant laboratory and technological component.

 To change this situation, a percentage of the tuition fee should revert to the teachers who guide the internships.
 Provide targeted training for laboratory technicians to improve their skills.

 Optimization of student surveys and training of the technical staff responsible for their analysis and validation, as well as the creation of a highly accessible computer platform where
data for consultation should be stored.
Increase wireless network capacity and number of users simultaneously on this platform.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Todas as ações de melhoria indicadas apresentam alta/média prioridade, ainda que o aumento do número de salas e laboratórios de aulas e a contratação de docentes não sejam
medidas de fácil implementação.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
All improvement actions indicated have high/medium priority, although the increase in the number of classrooms and laboratories and the hiring of teachers are not easy measures
to implement.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Não existem ainda indicadores de implementação visto que a identificação da necessidade de implementação destas medidas foi realizado ainda neste ano lectivo de 2018/2019.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
There are no implementation indicators yet, as the identification of the need for implementation of these measures was carried out during this academic year 2018/2019.

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
<no answer>
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9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

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

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

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

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

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

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 <no answer>
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


