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ACEF/1920/0307297 — 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/1314/07297

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-04-05

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

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

 <sem resposta>

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

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

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

Descriminam-se várias alterações efetuadas assim como a fundamentação das mesmas:
 A - Supressão da Unidade Curricular Seminário – Seguindo orientações da UTAD de supressão da UC seminário, transversal a todos os cursos de 1º ciclo da ECVA.

 B - Alteração do número de horas de OT, de 7,5 para 4,5, seguindo orientações da UTAD, para uniformizar estes valores nas diferentes licenciaturas.
 C – Alteração do nº de ECTS na UC Virologia Animal e Vegetal – tendo sido eliminada a UC seminário, optou-se por deslocar os ECTS correspondentes para a UC de Virologia Animal

e Vegetal ficando com 6 ECTS, uma vez que esta UC já tinha anteriormente funcionado nesse formato e era a que atualmente tinha um nº mais reduzido. Em consequência foi
aumentado o nº de horas de contacto passando de 45 TP para 30T + 30TP e 4,5 OT, totalizando 64,5 horas de contacto, à semelhança das outras UCs obrigatórias.

 D – Alteração da tipologia de horas de contacto da UC Bioinformática e Análise Molecular – Uma vez que a UC apresenta uma componente mais teórica e uma parte demonstrativa
que é transversal a todos os alunos que a frequentam optou-se por passar as 60h TP a 30h T, que permite que os alunos estejam todos juntos, e 30h TP de trabalho mais
individualizado. 

 E – Alteração da tipologia de diversas UCs optativas – Com vista a ajustar a tipologia de várias optativas existentes noutros cursos, em que funcionam como obrigatórias, com a
tipologia existente nesses cursos, foram alvo de alteração as seguintes UCs:

 Biomateriais (30T, 30 PL e 4,5 OT), Toxicologia (30T, 30 PL e 4,5 OT), Microbiologia Aplicada à Saúde (30T, 30 PL e 4,5 OT), Embriologia e Histologia Animal (30T, 30 PL e 4,5 OT),
Empreendedorismo (30T, 30 PL e 4,5 OT), Bioquímica das Anomalias Celulares e Metabólicas (30T, 30 PL e 4,5 OT).

 As optativas Origem e Evolução das Espécies e Recursos Genéticos e Engª de Reactores Bioquímicos e de Bioprocessadores tiveram também a tipologia alterada para 30T e 30TP
devido à componente teórica que estas UCs apresentam.

 F - Introdução de duas novas optativas "Programação" e "Sistemas inteligentes" por se tratar de uma área em que o curso era deficitário.
 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Changes made are descriminated as well as the reasons for them:

 A - Suppression of the Seminar subject - Following UTAD guidelines for suppression of the UC seminar, transversal to all ECVA 1st cycle courses.
 B - Change in the number of OT hours, from 7.5 to 4.5, following UTAD guidelines, to standardize these values in different courses.

 C - Change in the number of ECTS in the Animal and Plant Virology UC - having eliminated the seminar UC, it was decided to move the corresponding ECTS to the Animal and Plant
Virology UC with 6 ECTS, since this UC had previously worked in that format and was the one that currently had a smaller number. As a result, the number of contact hours increased
from 45 TP to 30T + 30TP and 4.5 OT, totaling 64.5 contact hours, as in the other mandatory UCs.

 D - Change in the typology of contact hours of UC Bioinformatics and Molecular Analysis - Since the UC has a more theoretical component and a demonstrative part that is
transversal to all students attending it, it was decided to change 60h TP to 30h T, which allows students to be all together, and 30h TP for more individualized work. 

 E - Alteration of the typology of several optional UC - In order to adjust the typology of several optionals UCs that exist in other courses, where they work as mandatory, with the
existing typology in these courses, the following UCs have been changed:

 Biomaterials (30T, 30 PL and 4,5 OT), Toxicology (30T, 30 PL and 4,5 OT), Applied Health Microbiology (30T, 30 PL and 4,5 OT), Embryology and Animal Histology (30T, 30 PL and 4,5
OT), Entrepreneurship (30T, 30 PL and 4,5 OT), Biochemistry of Cellular and Metabolic Anomalies (30T, 30 PL and 4,5 OT).

 The optional Origin and Evolution of Species and Genetic Resources and Biochemical Reactors Engeneering and Bioprocessors also had the typology changed to 30T and 30TP due
to the theoretical component of these UCs.

 F - Introduction of two new options "Programming" and "Intelligent Systems" as it is an area where the course was deficient.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Ocorreu uma reorganização de espaços com o objetivo de evitar a dispersão dos estudantes pelos diferentes edifícios do campus tentando diminuir o tempo dispendido em

deslocações, e de centralizar laboratórios de áreas afins no mesmo edifício.
 Assim, surgiram como novos espaços:

 B2.57 (aulas teóricas) - 70.91m2
 Lab.Cultura in vitro Células Vegetais A1.01 - 35.57m2

 Lab. Biologia A1.06 – 68.03m2
 Lab. Biologia B1.35 – 88.89m2
 Lab. Genética A1.63 – 34.85m2
 Lab. Química A2.02 – 39.65m2

 Lab. Química A2.06 – 67.49m2
 Lab. Genética A2.11 – 39.32m2
 Lab. Genética molecular A2.12 – 64.25m2

 Lab. Genética molecular A2.13 – 79.48m2
 Pela sua especificidade a aula de Bioinformática e Análise Molecular foi também transferida para uma nova sala de computadores:

 Sala de computadores F3.12 - 53.50m2
 

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
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There has been a reorganization of spaces to prevent students from scattering across different campus buildings by trying to reduce travel time, and to centralize laboratories in
related areas within the same building.
Thus, new spaces had emerged:
B2.57 (theoretical classes) - 70.91m2
In vitro culture lab. A1.01 - 35.57m2
Biology lab. A1.06 – 68.03m2
Biology lab. B1.35 – 88.89m2
Genetics lab. A1.63 – 34.85m2
Chemistry lab. A2.02 – 39.65m2
Chemistry lab. A2.06 – 67.49m2
Genetics lab. A2.11 – 39.32m2
Molecular Genetics lab. A2.12 – 64.25m2
Molecular Genetics lab A2.13 – 79.48m2
Due to its specificity, the Bioinformatics and Molecular Analysis class was also transferred to a new computer room:
F3.12 - 53.50m2

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

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
No seguimento do Programa Erasmus+ já estabelecido com a Universidade de León foi alargada a parceria procedendo-se à organização conjunta das "I Jornadas Ibéricas de
Genética y Biotecnología".

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Following the Erasmus + Program already established with the University of León, the partnership was expanded by organizing the "I Iberian Meeting of Genetics and Biotechnology"

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

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.
Genética e Biotecnologia

1.3. Study programme.
Genetics and Biotechnology

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Diário da República curso GB em vigor 27-12-18.pdf

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

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

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
420

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:
n/a

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
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1.10. Número máximo de admissões.
45

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.
Para acesso a este ciclo de estudos será necessário efetuar as Provas de Ingresso Nacionais.
Será requerida uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia; 07 Física e Química; 16 Matemática.

1.11. Specific entry requirements.
In order to enter in the Cycle of studies there is a need to submit to the National Exams.

One of the flowing exams is required:

02 Biology and Geology; 07 Physic and Chemistry; 16 Mathematics.

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:
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro
Escola de Ciências da Vida e Ambiente
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias
Escola de Ciências e Tecnologia

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.
Nada a acrescentar.

1.15. Observations.
Nothing to add.

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)
 Nothing to add.

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
Biologia e Bioquímica BB 43 0
Química Q 12 0
Estatística E 6 0
Ciências da Vida CV 4 0
Biologia e Bioquímica - Genética BB-G 63 0
Tecnologia dos processos químicos - Biotecnologia TPQ-B 28 0
Informática da Óptica do Utilizador IOU 6 0
Biologia Bioq., Ciê. Vida, Biologia Bioq. - Genética,Tec. processos químicos - Biotec., Gestão
Administração, Ciên. Informáticas, Eletrón. Automação

BB, BB-G, TPQ-B, GA, CV,
BB/TPQ-B, CI, E-A 0 12

(9 Items)  168 12  

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.

 Apesar da especificidade das diferentes unidades curriculares e os seus objectivos, são adotadas diferentes metodologias padrão, transversais às várias UCS:
 (i) sessões expositivas com transmissão de conceitos base e identificação de problemas concretos, pretendendo-se fazer a ponte para as aulas práticas laboratoriais (ou teórico

práticas), sempre que possível com demonstração de técnicas, uso de equipamentos específicos, para que os estudantes tenham uma posição mais ativa e critica, apreendendo os
conceitos com mais facilidade;
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(ii) apresentação de trabalhos escritos e orais com base em artigos ou revisões de artigos, por vezes em formato de apresentação em encontro científico (muitas vezes com
apresentação de trabalhos nas Jornadas de Genética e Biotecnologia organizadas anualmente);
(iii) tarefas laboratoriais desenvolvidas pelo aluno, no seu estágio final de curso, com supervisão de um orientador. orientador.

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.

Although the specificity of the different curricular units and their objectives, different standard methodologies are adopted, transversal to the various UCS:
(i) expository sessions with transmission of basic concepts and identification of concrete problems, intended to bridge the gap to laboratorial practical classes (or theoretical
practices), whenever possible with demonstration of techniques, use of specific equipment, so that students have a more active and critical position, grasping concepts more easily;
(ii) presentation of written and oral papers based on articles or article reviews, sometimes in a scientific meeting presentation format (often with papers presented at the Genetics and
Biotechnology Journeys organized annually);
(iii) laboratory tasks developed by the student, in his final stage of the course, under the supervision of an advisor.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A estruturação do curso está de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação de créditos e pelo regulamento interno através do despacho Reitoral 1/2018 da UTAD
que obriga que todas as UC’s tenham ECTS múltiplos de 3 com o máximo de 6. Também com base neste despacho, a cada ECTS correspondem 27 horas de trabalho o que
corresponde a 162 horas de trabalho por UC, sendo as horas de contacto cerca de 40% do total, calculadas com base no despacho reitoral referido. As restantes horas, referidas
como de trabalho autónomo, foram calculadas com base na quantidade de trabalho necessário para o sucesso de cada UC.
A aquisição do grau de licenciado implica a obtenção de 180 ECTS, num período normal de 6 semestres lectivos, correspondendo cada semestre a 30 ECTS.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course structure is in accordance with the European Credit Transfer and Accumulation system and the rules of procedure through UTAD Rectoral Order 1/2018 requiring that all
UCs have ECTS multiple of 3 with a maximum of 6. Also based In this order, each ECTS corresponds to 27 working hours, which corresponds to 162 working hours per UC, with
contact hours being around 40% of the total, calculated based on the referred rectoral order. The remaining hours, referred to as self-employment, were calculated based on the
amount of work required for the success of each UC.
The acquisition of the degree implies obtaining 180 ECTS, in a normal period of 6 semesters, corresponding to 30 ECTS each semester .

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
A avaliação da aprendizagem contempla instrumentos variados como avaliações sobre questões teóricas, mini testes sobre o trabalho desenvolvido nas aulas práticas,
apresentações orais realizadas pelos estudantes, elaboração de cadernos de laboratório, entre outros.
Para tornar o processo mais justo e transparente, na aula de apresentação das UCs aos alunos, cada docente responsável apresenta uma proposta de avaliação passível de ser
discutida com os alunos. O sistema de avaliação encontra-se na ficha da UC e deverá ser validada pelo docente responsável e o representante dos alunos de cada ano. 
O sistema de avaliação das UCs implementado pelo GESQUA também contempla a avaliação da coerência do sistema de
avaliação com os objetivos de cada UC.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The evaluation of learning includes various instruments such as assessments on theoretical questions, mini-tests on the work done in practical classes, oral presentations by
students, preparation of laboratory notebooks, among others.
To make the process more fair and transparent, in the presentation class of UCs to the students, each responsible teacher presents a proposal for evaluation that can be discussed
with the students. The evaluation system can be found in the UC form and must be validated by the responsible teacher and the student representative of each year. The UCs
evaluation system implemented by GESQUA also includes the evaluation of the coherence of the evaluation with the objectives of each UC.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 A licenciatura em Genética e Biotecnologia engloba no 2º semestre do 3º ano um estágio final, a que correspondem 12 ECTS. Os estudantes podem optar por realizar este estágio

em laboratórios da UTAD (normalmente integrados em Centros de Investigação avaliados pela FCT) ou outras Unidades ID exteriores à UTAD, o que lhes confere elevadas
competências a nível laboratorial e um reconhecido mérito que nem sempre é atingido no fim de qualquer 1º ciclo.

2.4 Observations.
 The degree in Genetics and Biotechnology includes in the 2nd semester of the 3rd year a final internship, corresponding to 12 ECTS. Students may choose to undertake this

internship in UTAD laboratories (usually integrated into FCT-rated Research Centers) or other non-UTAD ID Units, which gives them high laboratory skills and recognized merit that is
not always achieved in end of any 1st cycle.

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.
 Fernanda Maria Madaleno Rei Tomás Leal Santos

 José Eduardo Lima Brito
 Ana Margarida Vieira Duarte Ferreira

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

Isaura Alberta Oliveira de Castro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
Fernanda Maria Madaleno Rei
Tomás Leal Santos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

José Eduardo Lima Brito Professor Associado ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

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

Gilberto Paulo Peixoto Igrejas Professor Associado convidado ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Genética e Biotecnologia 25 Ficha submetida

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

Maria Filomena Lopes Adega Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Biológicas-Genética 100 Ficha submetida

Maria João Magalhães Gaspar Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciências Florestais/ Agricultural
Sciences- Forest Sciences 100 Ficha submetida

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

Paula Filomena Martins Lopes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
Raquel Maria Garcia dos Santos
Chaves

Professor Associado ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Valdemar Pedrosa Carnide Professor Catedrático convidado
ou equivalente Doutor Eng. Agronómica 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

Ângela Carla Ferreira Macedo Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Matemática 100 Ficha submetida

António Francisco Henrique Inês Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha submetida
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Berta Maria De Carvalho Gonçalves
Macedo Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

Carla Maria Quintelas do Amaral Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha submetida
Carlos Jorge Fonseca da Costa Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha submetida

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

Dario Loureiro dos Santos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Biologia Celular e Molecular 100 Ficha submetida

Elza Maria Alves de Sousa Amaral Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Matemática 100 Ficha submetida

Eunice Areal Bacelar Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida
Francisco José de Vasconcelos L.
Vieira e Brito Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha submetida

Francisco José Silva Ferreira
Marinho Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

Francisco Manuel Pereira Peixoto Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

João Carlos Almeida Ribeiro Claro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Química 100 Ficha submetida

João Carlos Mateus Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha submetida
João Ricardo Pinto De Magalhães
De Sousa Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha submetida

João Soares Carrola Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Ambientais 100 Ficha submetida
Jorge Ventura Ferreira Cardoso Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida
José Albino Gomes Alves Dias Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida
José Ramiro Afonso Fernandes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida
Marco Paulo Duarte Naia Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Física – Especialidade de Física Experimental 100 Ficha submetida
Maria de Fátima Monteiro Ferreira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida
Maria Isabel Mendes Guerra
Marques Cortez

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha submetida

Maria João Marques Paz Melo de
Carvalho Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Química Orgânica 100 Ficha submetida

Nuno Francisco Fonte Santa
Alegria Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Patricia Alexandra Curado Quintas
Dinis Poeta

Professor Associado ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Paula Luísa Nunes Braga da Silva Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida
Paulo António Russo Almeida Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha submetida
Paulo Fernando da Conceição
Santos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

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

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

Rui José dos Santos Teixeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha submetida
Sandra Mariza Veiga Monteiro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

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

Ana Cláudia Brandão Gomes Paulo
Escudeiro

Assistente convidado ou
equivalente Doutor Genética Molecular e Comparativa 55 Ficha submetida

Ana Isabel Ferreira de Carvalho Investigador Doutor Genética 100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Cardoso Salgado Professor Associado ou
equivalente Doutor Engª Electrotécnico e dos Computadores; 100 Ficha submetida

Jorge Claudio da Costa Pereira Investigador Doutor Genetica Molecular Comparativa e Tecnologica 100 Ficha submetida
     5180  

<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.
 53

3.4.1.2. Número total de ETI.
 51.8

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: 49 94.594594594595

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): 51.8 100

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 51.8 100 51.8

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 51.8

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/e63525ef-fadc-f9e2-5956-5dbf6b8704c5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/e8fd2603-c935-3995-1107-5dbf6ce454e2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/a2b4a72d-fb99-2bda-e42b-5dbf6c03ebdb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/4a670639-d4af-7b14-6d1d-5dbf6c1959ce
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/c05eac30-15df-0f31-0baa-5dbf6c083cdb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/728490ba-354e-25de-102d-5dbf6c12364e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/d418cbec-8225-c80c-af40-5dbf6d671fe8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/2fcaee2c-493e-6987-6c8c-5dbf6de0da52
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/92c37179-8782-4949-6847-5dbf6dd88d6b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e/annexId/34430d3a-5327-fbbf-ae1a-5dbf6d8b5542
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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 49 94.594594594595 51.8

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 51.8

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

Estão afetos à lecionação quinze funcionários em regime de dedicação exclusiva

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
There are the fifteen technical assistants for practical classes with an exclusive dedication

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Categoria de “assistente técnico” para apoio a aulas práticas. Todos eles com muita experiência e familiarizados com os equipamentos e técnicas laboratoriais.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Technical assistant” category to support practical classes. All of them very experienced and familiar with laboratory equipment and techniques.

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. 
198

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 34.8
Feminino / Female 65.2

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 66
2º ano curricular 69
3º ano curricular 63
 198

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 58 58 60
N.º de candidatos / No. of candidates 299 347 248
N.º de colocados / No. of accepted candidates 58 58 60
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 52 57 61
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 133.2 136.6 128.5
Nota média de entrada / Average entrance mark 143.7 148.5 143.3

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
No ciclo de estudo em análise não existem ramos, variantes ou especializações a considerar.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In the study cycle under review there are no branches, variants or specializations to consider.

 

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 34 37 55
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 20 17 30
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 12 12 16
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 4 9
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 1 4 0
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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. 
Não aplicável.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
Not applicable.

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). 
A nível nacional, dados da DGES indicam 2,2% dos diplomados deste curso, registados como desempregados no IEFP em 2018. Enquanto a % de diplomados desempregados
considerando a totalidade dos cursos era 3,4%.

 
Dados obtidos no link:

 
http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=1204&codc=9761

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). 
At national level, data from DGES indicate 2.2% of graduates of this course, registered as unemployed in IEFP in 2018, while the % of unemployed graduates considering the total of
courses was 3.4%.

 
Data obtained from the link:

 
http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=1204&codc=9761

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Tendo em conta o panorama global, os dados relativos à empregabilidade evidenciam valor relativamente elevados (97,8%) e superiores à média global para os diplomados. Estes
valores poderiam ainda ser superiores se houvesse uma aposta maior no emprego científico.

 O curso de Genética e Biotecnologia forma profissionais únicos no país com estas duas vertentes, os quais têm mérito reconhecido pelas entidades empregadoras.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Employability global data show relatively high values (97.8%), higher than the global average for graduates. These values could even be higher if there was greater investment in
scientific employment.

 The Genetics and Biotechnology course trains unique professionals in the country with these two strands, which have merit recognized by employers.

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 Tecnologias Agroambientais e Biológicas/ Centre for the
Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences Muito Bom UTAD 15 NA

Instituto de Biosistemas e Ciências Integrativas BioISI-UTAD/BioSystems &
Integrative Sciences Institute Bom Fundação da Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa (FFC/FC/UL) 9 NA

Centro de Quimica /Chemical Center- UTAD Muito Bom UTAD 8 NA
Centro de Matemática Computacional e Estocástica /Centro de Matemática/Center
for Computational and Stochastic Mathematics Muito Bom Universidade de Lisboa 2 NA

Laboratório Associado para a Química Verde - Tecnologias e Processos Limpos
(REQUIMTE) Excelente Universidade Nova de Lisboa 2 NA

Centro de Ciência Animal e Veterinária/ The Veterinary and Animal Research
Centre Muito Bom UTAD 2 NA

Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos Excelente Universidade de Coimbra 3 NA
Centro de Matemática da Universidade do Minho Muito Bom Universidade do Minho 2 NA
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento Bom UTAD 1 NA
Laboratório Associado de Ebergia Transportes e Aeronáutica Excelente INEGI/Universidade do Porto 1 NA

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/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e
 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/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e
 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. 
A UTAD localiza-se num campus universitário com todos os cursos e áreas de conhecimento. Este curso tem por isso a vantagem de aproveitar valências muito dispares dos seus
docentes, havendo assim a possibilidade de estágios e trabalhos muito diversos na área de conhecimento do curso.

 Os Laboratórios de Biotecnologia vegetal, Genética Molecular Aplicada, Citogenómica Vegetal, Histologia e Anatomia Patológica, de Ecologia Aplicada, de Microbiologia Médica, de
Citogenómica e Genómica Animal, Genotoxicidade e o Biotério de entre muitos outros, são exemplos de locais de investigação de excelência e muitos deles de prestação de
serviços à comunidade em que os alunos se integram para a realização do seu estágio final de curso.

 
Formação na área científica do ciclo de estudos:

 Como exemplo apresentamos alguns worshops, realizados por docentes do curso, que os alunos frequentaram:
 - Trying to understand species adaptation to climate change. What says the DNA?

 - Cytogenetics and Bioinformatics in the experimental design of tools for Cancer Biomarkers
 - Designing DNA-based tools for detection purposes: HRM and Biosensors

 - A post mortem key to understanding life: from classical to molecular necrospsy
 - Silk, an exciting material

 - The incredible genetics of the "Mayan bee"
 - A necrópsia forense na investigação de crimes contra a vida selvagem

 - Consequências fisiológicas e citogenéticas da biofortificação agronómica: do campo ao laboratório
 - Fitopatologia e bioinformática: uma abordagem in silico com cariz prático

 - Da ideia à execução de modelos animais: caminhos a percorrer e recursos a utilizar
 - Bases do Ensaio Cometa e suas Aplicações

 - Sequenciação de Sanger e leitura de eletroferogramas
 - Conhecer um Laboratório de diagnóstico médico-veterinário

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/28e6a088-5224-4b33-95bb-5db2cdcd512e
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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. 

UTAD is located on a university campus with all courses and knowledge areas. This course takes advantage of different Professors skill's, allowing them the possibility of different
work and internships in the areas of knowledge of the course.
The Laboratories of Plant Biotechnology, Applied Molecular Genetics, Plant Cytogenomics, Histology and Pathological Anatomy, Applied Ecology, Medical Microbiology,
Cytogenomics and Animal Genomics, Genotoxicity and the Bioterium among many others, are examples of excellent research places and many of them providing services to
community, in which students integrate to complete their final stage of the course.

Training in the scientific area of the study cycle:
As an example we present some worshops, made by course teachers, that the students attended:
- Trying to understand species adaptation to climate change. What says the DNA?
- Cytogenetics and Bioinformatics in the experimental design of tools for Cancer Biomarkers
- DNA-based designing tools for detection purposes: HRM and Biosensors
- A post mortem key to understanding life: from classical to molecular necrospsy
- Silk, an exciting material
- The incredible genetics of the "Mayan bee"
- Forensic Necropsy in Wildlife Crime Investigation
- Physiological and cytogenetic consequences of agronomic biofortification: from field to laboratory
- Phytopathology and bioinformatics: a practical in silico approach
- From the idea to the execution of animal models: ways to go and resources to use
- Bases of Comet Assay and its Applications
- Sanger sequencing and electropherogram reading
- Meet a Veterinary Diagnostic Lab

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. 

Nos centros de investigação aos quais os docentes pertencem decorrem diversas atividades científicas sendo os alunos integrados nas mesmas quando da realização do seu
estágio. 
Os docentes deste curso tiveram ainda a seu cargo ou participaram em vários projetos de investigação financiados pela FCT, EU e outras entidades financiadoras, alguns dos quais
envolvendo consórcios com empresas internacionais e nacionais contribuindo assim inequivocamente para a valorização e para o desenvolvimento económico nacional.

Destacamos:
Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho – INNOVINE & WINE, Ref NORTE – 01-0145-FEDER-000038, Financiamento FEDER 4 499 887,05€;
INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology, Ref NORTE – 01-0145-FEDER-000017, Financiamento FEDER – 3 508 607,47€
PulmaGENE - Código do projeto |NORTE-01-0247-FEDER-033533, Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 249.194,11€

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. 

In the research centers to which the teachers belong, various scientific activities take place and the students are integrated into them when their internship is carried out.
Teachers of this course have also been in charge of or participated in various research projects funded by FCT, EU and other donors, some of which involve consortia with
international and national companies thus contributing unequivocally to the enhancement and national economic development.

We highlight:
Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho – INNOVINE & WINE, Ref NORTE – 01-0145-FEDER-000038, Funding FEDER 4 499 887,05€
INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology, Ref NORTE – 01-0145-FEDER-000017, Funding FEDER – 3 508 607,47€
PulmaGENE - Código do projeto |NORTE-01-0247-FEDER-033533, Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 249.194,11€

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 0.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 7.7
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 29

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
A UTAD possui um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) que tem como objetivo promover e coordenar relações internacionais no âmbito de diferentes
programas: Erasmus+, Erasmus-Mundus, Tempus, Fulbright, Marie-Curie, entre outros. Existem ainda programas de cooperação com países de expressão portuguesa (Brasil,
Angola, Timor, S. Tome), China e Estados Unidos.

 Através da participação no Programa Erasmus+ e outros, os docentes deste 1º Ciclo de estudos têm parcerias internacionais com várias Universidades de diferentes países,
nomeadamente: Grécia, Espanha, Turquia, Itália, Croácia, Checoslováquia, Polónia, Bélgica, Inglaterra, França, etc.

 Além dos programas já referidos existem ainda docentes a participar em internacionalizações com a Galiza pelo Programa IACOBUS.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UTAD has an Office for International Relations and Mobility (GRIM) that aims to promote and coordinate international relations under different programs: Erasmus +, Erasmus-
Mundus, Tempus, Fulbright, Marie-Curie, among others. There are also cooperation programs with Portuguese-speaking countries (Brazil, Angola, Timor, S. Tome), China and the
United States.

 Through participation in the Erasmus + Program and others, the teachers of this 1st cycle of studies have international partnerships with various Universities from different
countries, namely: Greece, Spain, Turkey, Italy, Croatia, Czechoslovakia, Poland, Belgium, England, France, etc.

 In addition to the above-mentioned programs, there are also teachers participating in internationalizations with Galicia through the IACOBUS Program.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os docentes do curso têm procurado uma valorização a nível pedagógico, participado num nº elevado de ações de formação em áreas tão distintas como promoção do pensamento

crítico nos estudantes, planificação de UCs, utilização de ferramentas digitais na lecionação, preparação de avaliações e muitas outras, não só na UTAD mas também nas outras
universidades que integram a U Norte, Universidades do Minho e do Porto.

 

6.4. Eventual additional information on results.
 The teachers of the course have been seeking an appreciation at the pedagogical level, participating in a high number of training actions in areas as diverse as promoting critical

thinking in students, planning UCs, using digital tools in teaching, preparing assessments and many others. not only at UTAD but also at the other universities that integrate U Norte,
Universities of Minho and Porto.

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.
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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
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).

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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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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 
- A UTAD está inserida num Eco-Campus nacional com ligação intensa à região do Douro, mas sempre focado na divulgação internacional, pretendendo uma maior visibilidade
exterior da Universidade.

 - A ECVA tem instalações próprias no Campus da UTAD com salas de aula, laboratórios, auditórios, e todas as estruturas de apoio. 
 - O Departamento de Genética e Biotecnologia da UTAD departamento âncora do curso, juntamente com os centros de investigação Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas

-pólo UTAD (Bio-ISI/UTAD), Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB-UTAD), o Centro de Química (CQ-UTAD) e o Centro de Ciência Animal e
Veterinária (CECAV-UTAD) possuem laboratórios de Investigação com equipamento para apoio às atividades científicas desenvolvidas pelos alunos durante o seu estágio. 

 - As parcerias com investigadores nacionais e internacionais, de reconhecido mérito científico, permitem que os alunos possam integrar, durante o seu estágio, diferentes grupos de
investigação.

 - Todas as UCs são lecionadas por docentes doutorados, exercendo atividade científica nas áreas do curso, estando todos integrados em Centros de Investigação, com produção
científica neste domínio. 

 - O Curso de Genética e Biotecnologia tem apresentado uma procura muito elevada a nível de ingresso, facto que é justificado por ser único a nível do país. Os estudantes que o
integram estão fortemente motivados para o mesmo, o que se repercute na eficiência da aprendizagem. Esta é também potenciada pelo facto de privilegiarmos um contacto direto
entre professor e aluno.

 - Este curso permite a formação de técnicos superiores de investigação com polivalência em áreas da Genética e da Biotecnologia para intervir em campos de investigação e das
tecnologias. Pelo que, os alunos saem com um conjunto de competências que lhes facilita o ingresso no mercado de trabalho numa área muito atual internacionalmente.

 - Associado a isso, os detentores deste ciclo de estudos tem encontrado emprego, facto constatado pelas altas taxas de empregabilidade. 
 - A possibilidade de seguirem o seu percurso académico com 2ºs ciclos na área, nesta ou noutras instituições de ensino.

 

8.1.1. Strengths 
- UTAD is inserted in a national Eco-Campus with intense connection to Douro region, but always focused on international dissemination, aiming for greater visibility outside the
University.

 - ECVA has its own facilities at the UTAD Campus with classrooms, laboratories, auditoriums, and all support structures.
 - Department of Genetics and Biotechnology of UTAD anchor department of the course, together with the research centers Institute of Biosystems and Integrative Sciences - UTAD

pole (Bio-ISI / UTAD), Center of Research and Agro-Environmental and Biological Technologies (CITAB-UTAD) , the Chemistry Center (CQ-UTAD) and the Animal and Veterinary
Science Center (CECAV-UTAD) have research laboratories with equipment to support the scientific activities developed by the students during their internship.

 - Partnerships with national and international researchers, of recognized scientific merit, allow students to integrate different research groups during their internship.
 - All UCs are taught by PhD teachers, performing scientific activity in the areas of the course, being all integrated in Research Centers, with scientific production in this field.

 - Genetics and Biotechnology Course has shown a very high demand for admission, which is justified by being unique at the country. The students who integrate it are strongly
motivated, which has an impact on learning efficiency. This is also enhanced by the fact that we favor a direct contact between teacher and student.

 - This course enables the training of senior research technicians with versatility in the fields of genetics and biotechnology to engage in research and technology fields. Therefore,
students leave with a set of skills that facilitates their entry into the labor market in a very current area internationally.

 - Associated with this, holders of this cycle of studies have found employment, a fact evidenced by the high employability rates.
 - The possibility of following their academic course with 2nd cycles in this area, in this or other educational institutions.

8.1.2. Pontos fracos 
- As dificuldades crescentes de concorrência nacional e internacional, decorrentes da localização geográfica da UTAD no Interior Norte e da criação de um espaço europeu de ensino
superior.

 - Apesar de a UTAD implementar um sistema de avaliação da qualidade, este está fortemente alicerçado no inquérito dos alunos que respondem muitas vezes de forma inconsciente
o que conduz a resultados pouco fidedignos.
- Um número ainda reduzido de consórcios com empresas que permitisse a um maior nº de alunos poder realizar um estágio em contexto de empresa.

 - Os docentes possuem uma carga horária elevada.
 - As estruturas de apoio das escolas têm poucos recursos humanos para apoiar as Direções de Curso.

 - As limitações impostas à contratação de novos docentes (devido à conjuntura económica) por forma a reduzir a carga horária elevada de alguns docentes. 
 - Turmas práticas relativamente grandes.

8.1.2. Weaknesses 
- The growing difficulties of national and international competition arising from the geographical location of UTAD in the Northern Interior and the creation of a European Higher
Education Area.

 - Although UTAD implements a quality assessment system, it is strongly based on the survey of students who often respond unconsciously leading to unreliable results.
 - An even smaller number of consortia with companies that allowed a larger number of students to be able to do an internship in the context of the company.

 - Teachers have a high workload.
 - School support structures have few human resources to support Course Directorates.

 - Limitations on hiring new teachers (due to the economic climate) in order to reduce the high workload of some teachers.
 - Relatively large practical classes.

8.1.3. Oportunidades 
- A boa imagem do curso nacional e internacionalmente, baseada no intercâmbio de alunos ERASMUS e no conhecimento dos alunos de Genética e Biotecnologia aquando da
realização do estágio noutras instituições nacionais.

 - Os recursos laboratoriais e de equipamento, associados às unidades de investigação que os docentes integram, garantem a continuidade da elevada qualidade científica dos
trabalhos realizados.

 - A obrigatoriedade de implementar sistemas de gestão de qualidade como estratégia estruturante de práticas existentes, visando melhorar a atividade pedagógica e a qualidade da
aprendizagem, reforça as motivações e as competências dos docentes e estudantes.

 - Oportunidade de alargar a oferta educativa a outros mercados europeus e pertencentes a países PALOP.
 - A principal oportunidade está associada ao facto de ser um curso único em Portugal, oferecendo uma saída profissional ímpar.

 - A consciencialização da sociedade para a área da Genética e Biotecnologia que tem vindo a crescer devido à divulgação destas temáticas nos vários órgãos da comunicação.

8.1.3. Opportunities 
- The good image of the course nationally and internationally, based on the exchange of ERASMUS students and in the knowledge of Genetics and Biotechnology students at the
internship in other national institutions.

 - The laboratory and equipment resources, associated with the research units that the teachers integrate, guarantee the continuity of the high scientific quality of the work performed.
 - The obligation to implement quality management systems as a structuring strategy for existing practices, aimed at improving pedagogical activity and the quality of learning,

reinforces the motivations and skills of teachers and students.
 - Opportunity to extend educational provision to other European and PALOP markets.

 - The main opportunity is associated with the fact that it is a unique course in Portugal, offering a unique professional output.
 - The awareness of society in the area of Genetics and Biotechnology has been growing due to the disclosure of these issues in the various organs of communication.
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8.1.4. Constrangimentos 
- A maior ameaça é a redução do financiamento público e subsequente dificuldade em ver aprovados projetos de investigação e candidaturas para aquisição de novos equipamentos
de investigação, nomeadamente dos concursos a projetos da FCT. Este facto faz com que o equipamento existente esteja a atingir o limite de vida útil e grande parte dele careça de
intervenções de reparação.
- A situação económica atual e as políticas de sub-financiamento que caracterizam os orçamentos dos últimos anos e que impedem a implementação de protocolos mais atualizados
nas aulas. Este facto origina constrangimentos ao nível de quadros de pessoal, com congelamentos de contratações, de substituição de pessoal docente e não docente, e de
progressões na carreira.
- As dificuldades crescentes de concorrência nacional e internacional decorrente da criação de um espaço europeu de ensino superior.

8.1.4. Threats 
- The biggest threat is the reduction of public funding and subsequent difficulty in having research projects approved and applications for new research equipment approved, notably
from FCT project tenders. This means that existing equipment is reaching its service life limit and much of it needs repair work.
- The current economic situation and the underfunding policies that characterize the budgets of recent years and prevent the implementation of more up-to-date protocols in class.
This leads to staffing constraints, with hiring freezes, replacement of teaching and non-teaching staff, and career progressions.
- The growing difficulties of national and international competition arising from the creation of a European higher education area.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
A - Estabelecer e incrementar parcerias com Universidades, instituições de investigação ou saúde, ou outras empresas, para a realização dos trabalhos finais de estágio;

 B - Diminuir o nº de alunos por turma em algumas UCs, nomeadamente Biomatemática e Bioestatística;
 C - Alterar a tipologia das aulas de Biomatemática e Bioestatística, passando as aulas teóricas para teórico-práicas;

 D - Manutenção e aquisição de equipamento, nomeadamente fazer a manutenção de microscópios, bancadas de fluxo laminar e micropipetas, anualmente.
 E - Melhoria da rede wireless;

 F - Adquirir bibliografia
 G - Alteração do calendário letivo

 

8.2.1. Improvement measure 
A - Establish and increase partnerships with universities, research or health institutions, or other companies, to carry out the final internship work;

 B - Decrease the number of students per class in some UCs, namely Biomathematics and Biostatistics;
 C - Change the typology of Biomathematics and Biostatistics classes, passing the lectures to theoretical-practical classes;

 D - Maintenance and acquisition of equipment, namely the maintenance of microscopes, laminar flow benches and micropipettes, annually.
 E - Improved wireless network;

 F - Acquire bibliography
G - Change of school calendar

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A - Já está a ser implementada pela direção de curso;

 B e C - A decorrer e apresentada como proposta de alteração neste plano de curso.
 D - A implementar a curto prazo, tendo já sido adquirido este ano letivo um fitoclima.

 E - Apesar de ser de alta prioridade e haver uma tentativa de resolução ainda apresenta problemas.
 F - Prioridade média.

 G - Dependente do parecer de vários orgãos da UTAD, prioridade média

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
A - It is already being implemented by the current course direction;

 B and C - In progress and presented as a proposed amendment to this course plan.
 D - To be implemented in the short term, having already acquired this school year a phytoclimate.

 E - Although it is of high priority and there is an attempt of resolution still presents problems.
 F - Medium priority.

 G - Depending on the opinion of various organs of UTAD, medium priority
 

8.1.3. Indicadores de implementação 
- O número de estágios realizados em laboratórios exteriores à UTAD;

 - Número de alunos a frequentar as turmas das diferentes UCs;
 - Quantificar o equipamento avariado e adquirido;

 - Não haver falhas na rede wireless;
 - Quantificar bibliografia adquirida.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- The number of internships performed in laboratories outside UTAD;

 - Number of students attending the classes of different UCs;
 - Quantify damaged and purchased equipment;

 - No wireless network failures;
 - Quantify acquired bibliography.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Não aplicável.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Not applicable.

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

9.2. Não aplicável.

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não aplicável.

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Not applicable.

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  
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<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Não aplicável. - Não aplicável.

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Não aplicável.

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Not applicable.

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 Não aplicável.

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 Not applicable.

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 - Biomatemática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Biomatemática

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Biomathematics

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre one semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 64,5 (TP – 60h + OT – 4,5h)

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 A alteração da tipologia desta UC, de 30T + 30 TP para 60 TP, surge em resposta aos pontos fracos identificados e ao plano de melhoria apresentado.

9.4.1.7. Observations:
 Change in the typology of this UC, from 30T + 30 TP to 60 TP, arises in response to the identified weaknesses and the improvement plan presented.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ângela Carla Ferreira Macedo (TP – 60h; OT – 4,5h)

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):
 Pretende-se que o aluno adquira os conceitos básicos de Análise Matemática, imprescindíveis às aplicações nos campos da Genética e Biotecnologia e importantes para o

prosseguimento dos seus estudos; bem como algumas noções básicas da teoria de Matrizes para facilitar a sua utilização em alguns programas informáticos utilizados em
investigação. Também se pretende que os alunos desenvolvam hábitos de raciocínio lógico rigoroso, estimulando assim o pensamento científico.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 It is intended that students acquire the basics of Mathematical Analysis, that are essential to the applications in the fields of Genetics and Biotechnology and that are important to the

continuation of their studies as also some basic notions of Matrix Theory in order to improve their abilities using some computer programs that are used in Research. It is also
intended that students develop habits of rigorous logical reasoning, thus stimulating scientific thinking.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Funções.

 1.1 Definição.
 1.2 Generalidades sobre funções.

 1.3 Composição de funções.
 1.4 Função inversa.

 1.5 Funções circulares inversas.
 2. Limites.

 2.1 Definição de limite; propriedades e teoremas.
 3. Continuidade

3.1 Definição de continuidade pontual e continuidade num conjunto.
 Propriedades e teoremas.

 4. Derivadas.
 4.1 Definição de derivada de uma função num ponto; propriedades e teoremas.

 4.2 Derivadas de ordem superior.
 4.3 Teorema de Rolle e Teorema de Lagrange.

 4.4 Formas indeterminadas; Regra de L’Hôpital.
 4.5 Aplicações das derivadas. 

5. Integrais.
 5.1 Definição de integral indefinido (primitiva); métodos de primitivação.

 5.2 Definição de integral definido (integral de Riemann); propriedades e teoremas.
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5.3 Teorema fundamental do cálculo integral.
5.4 Aplicações.
6. Matrizes.
6.1 Definição.
6.2 Operações com matrizes. Propriedades.
6.3 Transposição. Matrizes simétricas e hermíticas. Propriedades.

9.4.5. Syllabus:
1. Functions.
1.1 Definition.
1.2 Overview of functions.
1.3 Composition of functions.
1.4 Inverse.
1.5 Inverse circular functions.
2. Limits.
2.1 Definition of limit, properties and theorems.
3. Continuity.
3.1 Definition of continuity and continuity on a set.
Properties and theorems.
4. Derivatives.
4.1 The derivative of a function at a point, properties and theorems.
4.2 Derivatives of higher order.
4.3 Rolle's Theorem and Lagrange's Theorem.
4.4 Indeterminate Forms; L'Hôpital rule.
4.5 Applications of derivatives.
5. Integrals.
5.1 Definition of indefinite integral (primitive); primitivation methods.
5.2 Definition of definite integral (Riemann integral); properties and theorems.
5.3 Fundamental theorem of integral calculus.
5.4 Applications.
6. Matrices .
6.1 Definition .
6.2 Matrix operations . Properties .
6.3 Transposition. Symmetric and hermitian matrices. Properties.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
As funções e respetivos conceitos de limite e continuidade, o cálculo diferencial aplicado e o cálculo integral, constituem as ferramentas básicas para modelizar alguns situações e,
consequentemente, para descrever problemas ou para desenvolver investigação nalguns temas das Ciências da Vida. O espírito de rigor lógico inerente à Matemática permite não só
desenvolver o raciocínio e a capacidade de abordar problemas como permite também estimular a consciência crítica.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The functions and respective roles and concepts of limits and continuity, differential calculus and applied integral calculus, constitute the basic tools for modeling some situations
and, consequently, to describe problems or to develop research themes in Genetics and Biotechnology. The spirit of logical rigor inherent in mathematics allows not only to develop
reasoning and the ability to address problems but also permits to stimulate critical awareness.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Durante as aulas são apresentados os conceitos de um modo natural e coerente, em que os alunos são convidados a participar ativamente através do debate de exemplos e/ou
casos. De seguida são apresentadas questões e propostos problemas e/ou situações para os alunos resolverem, de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos. 
Relativamente à avaliação os alunos poderão obter aprovação realizando 3 Frequências ou um exame final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During the lessons the concepts are presented by a natural and coherent way and students are invited to participate actively through discussion of examples and / or cases. After,
qustions are made and proposed problems and/or situations for students to solve are presented in order to cement acquired knowledge.
The assessment will be done by completion of three tests or a final exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta UC tem como objectivo incutir no aluno o manuseamento de técnicas elementares ao nível do cálculo diferencial e integral. Sendo assim, torna-se necessária a exposição de
forma clara e coerente de todas as noções inerentes aos objetivos propostos para esta UC tendo sempre em conta o rigor científico exigido por esta ciência. A exposição será feita
nas aulas e os conceitos expostos serão depois fundamentados através da resolução de problemas. Pretende-se que o aluno possa resolver por si só os problemas propostos de
forma a poder cimentar todos os conteúdos introduzidos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course aims to inculcate the student with the basic handling of the differential and integral calculus level techniques. Thus, it becomes necessary to display a clear and coherent
way all notions inherent to the proposed objectives for this CU taking into account the scientific rigor required by this science. The exhibition will be taken in class and the concepts
exposed are then substantiated by solving problems. It is intended that the student can solve by itself the problems proposed in order to be able to cement all the input contents.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
J. L. Cardoso e Â. Macedo, Matemática p'ra Caloiros - Série Didática das Ciências Puras nº 51
•C. P. Avelino e L. M. F. Machado, Primitivas - Teoria e Exercícios resolvidos, Publindustria, 2010
•Jaime Carvalho e Silva, Princípios de Análise Aplicada, McGraw-Hill, 1994

Anexo II - Bioestatística e delineamento experimental

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Bioestatística e delineamento experimental

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Biostatistics and experimental design

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre; one semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 TP: 60h OT: 4.5h

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 A alteração da tipologia desta UC, de 30T + 30 TP para 60 TP, surge em resposta aos pontos fracos identificados e ao plano de melhoria apresentado.

9.4.1.7. Observations:
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Change in the typology of this UC, from 30T + 30 TP to 60 TP, arises in response to the identified weaknesses and the improvement plan presented.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Monteiro Ferreira (TP: 60h + OT: 4.5h)

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):
Nesta unidade curricular apresentam-se conceitos, resultados e técnicas de cálculo, fundamentais no âmbito da Teoria das Probabilidades e da Inferência Estatística. Pretende-se
que os alunos interiorizem conceitos com razoável rigor e dominem ferramentas de cálculo probabilístico e inferencial, visando a aplicação a problemas reais. Formalizar e resolver
corretamente problemas em contextos que envolvam resultados de experiências aleatórias, distinguir variável aleatória da sua concretização, conhecer as principais distribuições
de probabilidade sabendo quais as situações que modelam e suas aplicações, efetuar análises descritivas de dados e procurar relações estatísticas entre variáveis, construir e
interpretar intervalos de confiança, testar conjeturas sobre parâmetros e/ou distribuições usando testes paramétricos e não paramétricos, ajustar modelos de regressão linear, usar
e interpretar outputs de software estatístico (R e/ou SPSS).

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit presents fundamental concepts, results and calculus techniques of Probability Theory and Inferential Statistics, with special emphasis on topics needed to
understand the methods of Statistical Inference. Our aim is that students acquire solid understand of the concepts and good skills for probabilistic and inferential calculation, and be
able to apply them to solve real problems. In particular, they should be able to formalize and solve problems involving random experiments, to distinguish a random variable from its
realization, recognize the main probability distributions, which situations they model and their corresponding applications, develop descriptive analysis, understand the foundations
for classical inference involving confidence intervals and parametric and non-parametric hypothesis testing, develop regression models, and acquire skills on the use of statistical
software (R and/or SPSS).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1 Teoria das probabilidades
Probabilidade de acontecimentos
Probabilidade condicionada, teorema Bayes 
Incompatibilidade e independência de acontecimentos
2 Variáveis aleatórias
Função de probabilidade, densidade e repartição
Leis: Bernoulli, binomial, hipergeométrica, geométrica, Poisson, uniforme, exponencial, normal, t-Student, qui-quadrado, F-Snedecor
Valor esperado, quantis, variância, desvio-padrão 
Teorema do limite central
3 Estatística Descritiva 
Introdução software R e SPSS.
Análise descritiva de dados de variáveis estatísticas uni/ bidimensionais
4 Inferência estatística
Estimadores, suas propriedades e distribuições amostrais
Estimação intervalar para parâmetros de populações normais e outras
Teste paramétricos e não paramétricos. Erros tipo I e II. Região crítica e p-value
Testes de ajustamento, de independência e de associação de variáveis.
Análise de variância
5 Regressão linear
Inferência no modelo de regressão linear
Coeficiente de determinação e análise de resíduos

9.4.5. Syllabus:
1 Theory of probability
Probability of events
Conditional probability and Bayes theorem 
Incompatibility and independence of events
2 Random variables 
Mass probability function, density function and distribution function
Laws: Bernoulli, binomial, hypergeometric, geometric, Poisson, uniform, exponential, normal, t-Student, qui-square, F-Snedecor
Mean value, quantiles, variance and standard deviation 
Central limit theorem
3 Descriptive statistics 
Introduction to R and SPSS
Descriptive data analysis of one-dimensional and bi-dimensional statistical variables
4 Inferential statistics 
Estimators and their sample distributions 
Interval estimation for parameters of normal populations and others
Parametric and non-parametric test hypothesis. Type I and II errors. Critical region and p-value 
Fitting distributions, association and independence tests.
Analysis of variance
5. Simple linear regression
Inference in the linear regression model
Coefficient determination, residual analysis

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A estrutura desta unidade curricular foi concebida de forma que os alunos adquiram as noções fundamentais de Pro-babilidades e Estatística. A modelação de diversos fenómenos
aleatórios e a quantificação da incerteza a eles associa-da é abordada nas primeiras secções através do estudo das probabilidades e das variáveis aleatórias reais, dando par-ticular
ênfase aos modelos probabilísticos mais utilizados. A Estatística Descritiva e a Inferência Estatística são objeto de estudo nas restantes secções. Dá-se mais enfoque à Inferência
Estatística, iniciando com a introdução dos conceitos básicos, aborda-se a estimação pontual, a construção e interpretação de intervalos de confiança, bem como a realiza-ção de
testes de hipóteses paramétricos e não paramétricos e a tomada de decisões. Finaliza-se com o estudo do mode-lo de regressão linear gaussiano.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The structure of this course is constructed so that students acquire the basic concepts of Probability and Statistics. The modeling of random phenomena and quantification of the
uncertainty associated with them is discussed in the first sections through the study of probability and random variables, with particular emphasis on probabilistic models commonly
used. The Descriptive Statistics and Statistical Inference are the subject of study in the remaining sections. Special attention is given to Statistical Inference. Starting with the
introduction of basic concepts, point estimate is approached, as well as the construction and interpretation of confidence intervals, the statistical testing of parametric and non-
parametric hypotheses and decision making. The course finalizes with the study of the linear regression model.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta UC assenta numa tipologia de aulas teórico-práticas. As aulas são parcialmente lecionadas com recurso à projeção multimédia, introduzindo-se os conceitos e
técnicas fundamentais de cada tópico programático. A interiorização dos conceitos e a sua utilidade é consolidada no imediato pelos alunos através da realização de exercícios de
aplicação. Os alunos são convidados a ter uma participação ativa, resolvendo exercícios selecionados pela docente, com e sem recurso a software estatístico. Numa fase inicial,
pretende-se que estes trabalhem individualmente (ou a pares) solicitando, se necessário, o apoio da docente. Posteriormen-te apresenta-se no quadro a resolução de alguns dos
exercícios propostos, debatendo-se as dificuldades encontradas na realização dos mesmos. As aulas de orientação tutorial são destinadas a esclarecer dúvidas e a consolidar o uso
de software estatístico. 

A avaliação contínua consiste na realização de três testes com igual ponderação na nota final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This CU will be taught using the methodology of mixed theoretical and practical lessons and tutorials.
Part of the classes will use the lecture method (through oral, written and multimedia projection) to present theoretical concepts and techniques associated with the syllabus. The
theoretical concepts and their usefulness are immediately consolidated through the realization of exercises. In such practical component, students are encouraged to actively
participate, applying the concepts to solve exercises, with and without statistical software. At an early stage, it is intended that they work individually (or in peers), requesting the
teacher support when needed. Subsequently, some of the proposed exercises are presented in the board, addressing the difficulties that arise in their resolution. The tutorial classes
will be used to clarify doubts and to consolidate the use of statistical software. Continuous assessment consists of 3 written tests with the same weight in the final grade.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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A metodologia de aulas teórico-práticas e tutoriais usada no ensino desta unidade curricular permite uma transmissão adequada de conceitos de Probabilidades e Estatística. Sendo
esta uma UC de formação de base em Probabilidades e Estatística, será dado particular relevo à interiorização dos conceitos teóricos e à compreensão da sua aplicabilidade. Na
componente teórica da aula, de natureza expositiva, serão introduzidos os conceitos e discutida a sua utilidade.
Pressupõe-se uma componente de estudo individual por parte do aluno de forma a aprofundar os conhecimentos apresentados. Na componente prática da aula os alunos serão
estimulados a participar mais ativamente no processo de aprendizagem testando os conhecimentos adquiridos através da resolução de exercícios práticos apropriados, alguns dos
quais com recurso a software estatístico. A resolução de tais problemas, de forma individual ou com a ajuda do professor ou de outros colegas, permite que os alunos consolidem
os conceitos expostos e desenvolvam capacidades de trabalho autónomo e em grupo. Tarefas adicionais poderão ser propostas para tratar em aulas tutoriais.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of theoretical-practical classes and tutorials allows the transmission of knowledge on issues of Probability and Statistics. Being a training base curricular unit in
Probability and Statistics, particular emphasis will be given to the learning of theoretical concepts and to the understanding their applicability. 
In the theoretical class component the concepts will be exposed and their usefulness will be discussed. It is expected from students a component of individual study in order to
deepen the knowledge of the presented contents. In practical class component students will be encouraged to participate more actively in the learning process, testing their
knowledge by solving appropriate practical exercises, some of them using statistical software. The resolution of such problems, autonomously or with the help of the teacher or of
other colleagues, allows students to consolidate the concepts exposed in classes and to develop autonomous and group work skills. Additional tasks may be proposed to further
discussion in tutorial classes.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Introdução à Estatística. Murteira, B. J., Ribeiro, C. S., Andrade e Silva, J., Pimenta, C. 
Introdução à Probabilidade e à Estatística - Vol I. Pestana, D. D. e Velosa, S. F. 
Probabilidades e Estatística para as Ciências e Tecnologia. Conceitos e exercícios resolvidos. Esmeralda Gonçalves, Emília Nogueira e Ana Cristina Rosa 
Estatística. Guimarães, R.C. e Cabral, J. 
Introdução Computacional à Probabilidade e Estatística. Gama, S.M., Pedrosa, A.C. 
Biostatistics- Basics Concepts and Methodology for the Health Sciences. Daniel W.
Biostatistics with R. Shahbaba, B. 
Fundamentals of Biostatistics. Rosner, B.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Não aplicável.

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Não aplicável.

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


