
31/05/2021 ACEF/1920/0307337 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=29a3b59e-e69e-0dc2-9821-5da5d75c66fa&formId=aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-… 1/11

ACEF/1920/0307337 — 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/1314/07337

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-12-23

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.
 A reorganização do curso foi necessária para obedecer integralmente às normas internas da UTAD, em particular ao Despacho RT 1/2018, nomeadamente quanto ao número de

ECTS de cada Unidade Curricular (UC), o qual tem que ser múltiplo de 3, bem como ao cumprimento dos limites estabelecidos para o número de horas de contato.
 Para isto foram alteradas de 5 para 3 ECTS as seguintes Unidades Curriculares: “Técnicas de Histologia e Anatomia Patológica”; Técnicas de Hematologia e Fluidos Orgânicos”;

“Genética do Desenvolvimento”; “Imunogenética”. Alteram-se ainda as restantes UCs de 5 para 6 ECTS: no total 8 Unidades Curriculares (incluindo as UCs de opção I e opção II).
 Houve ainda a necessidade de alterar de semestre 2 UCs de forma a ficarem em conformidade com as UCs com o mesmo nome e plano curricular e a funcionarem em outros

mestrados. Caso da “Citogenética Clínica” que trocou do 1º semestre do 1º ano, para o 2º semestre do 1º ano, com a UC de “Biotecnologia e Nanotecnologia Médica”. As FUC’s
foram todas alteradas tendo em conta as mudanças de ECTS e horas de contacto.

 Houve ainda alteração da oferta curricular no que respeita à UC Opção II, procurando ir de encontro ao manifestado pelos alunos nos anteriores anos letivos, e de forma a aumentar
a diversidade de escolha com a substituição da UC de “Métodos de Separação e Análise Química” por “Bioengenharia de Tecidos” e “Experimentação Animal e Delineamento
Experimental”.

 A proposta contemplou também, em alternativa à UC de Dissertação, a possibilidade dos alunos optarem pela realização de um Estágio em contexto profissional (em empresa) ou
pelo desenvolvimento de um Projeto, conforme Regulamento nº 658/2016 de 13 de julho.

 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The reorganization of the course was necessary to fully comply with UTAD internal rules, in particular Order RT 1/2018, namely regarding the number of ECTS of each Curricular Unit

(UC), which has to be a multiple of 3, as well as the compliance with the limits set for the number of contact hours.
 For this, the following Curricular Units were changed from 5 to 3 ECTS: “Techniques of Histology and Pathological Anatomy”; Hematology Techniques and Organic Fluids ”;

“Developmental Genetics”; Immunogenetics. The remaining UCs are changed from 5 to 6 ECTS: in total 8 Curricular Units (including option I and option II UCs).
 There was also a need to change semester 2 UCs to conform to UCs with the same name and curriculum and to work in other masters. Case of the “Clinical Cytogenetics” that

changed from the 1st semester of the 1st year to the 2nd semester of the 1st year, with the “Biotechnology and Medical Nanotechnology” UC. The FUCs were all changed taking into
account changes in ECTS and contact hours.

 There was also a change in the curriculum offer with regard to UC Option II, seeking to meet the manifestation of students in previous school years, and in order to increase the
diversity of choice by replacing the UC "Methods of Separation and Chemical Analysis" by “Tissue Bioengineering” and “Animal Experimentation and Experimental Design”.

 The proposal also contemplated, as an alternative to the Dissertation UC, the possibility for students to choose to undertake an Internship in a professional context (in company) or
to develop a Project, according to Regulation No. 658/2016 of July 13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
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<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.
Biotecnologia para as Ciências da Saúde

1.3. Study programme.
Biotechnology for Health Sciences

1.4. Grau.
Mestre

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências Biológicas/Genética e Biotecnologia/Ciências da Saúde

1.6. Main scientific area of the study programme.
Biological Sciences/Genetics and Biotechnology/Health Sciences

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
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:
729

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

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):
2 anos

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):
2 years

1.10. Número máximo de admissões.
25

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Os docentes são de opinião quanto ao número de alunos/turma consideram não ser o adequado para a realização de trabalho laboratorial prático. São propostas turmas mais
pequenas até 12 alunos para esta tipologia de aulas.
Uma das opiniões versa que as aulas práticas só foram possíveis utilizando o Laboratório, material, reagentes e equipamentos de investigação disponibilizados pela responsável da
UC. 

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
professors are of the opinion as to the number of students / class they consider not to be adequate for carrying out practical laboratory work. Smaller classes of up to 12 students are
proposed for this class typology.
One of the opinions is that the practical classes were only possible using the laboratory, material, reagents and research equipment provided by the head of the UC.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Possuir uma licenciatura ou equivalente legal em Genética e Biotecnologia, Biologia, Engenharia Biológica, Bioquímica, Genética e Microbiologia e todas as Licenciaturas afins de
Ciências da Vida.

1.11. Specific entry requirements.
Graduated students in the areas of Genetics and Biotechnology, Biology, Biological Engineering, Biochemistry, Genetics and Microbiology and any other degree in areas related to
Life Science.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não

1.12.1. If other, specify:
No.
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1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola de Ciências da Vida e Ambiente
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias

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

1.15. Observações.
Os docentes são de opinião que o plano curricular, programas e objetivos, métodos de avaliação, carga horária semanal, dias da semana/horário são os adequados

1.15. Observations.
Teachers are of the opinion that the curriculum, programs and objectives, assessment methods, weekly workload, weekdays / hours are appropriate

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):

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Ciências da Vida CV 34.5 0
Ciências Veterinárias CVT 13.5 0
Unidades Optativas CV/CVT 0 12
Dissertação/Estágio/Projeto CV/CVT 60 0
(4 Items)  108 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.

 Os docentes das diferentes UC’s do curso são experientes nas diferentes áreas de conhecimento, levando por isso aos alunos a adquirir conhecimentos da prática clinica, de
investigação e de diagnóstico. 

 As aulas teóricas são lecionadas de forma expositiva e, nas aulas práticas, aplicam-se os conhecimentos de forma a que os alunos sejam integrados na realidade laboratorial assim
como demonstram a aplicabilidade da aprendizagem adquirida. 

 Motivam-se os estudantes a trabalhar de forma ativa e colaborativa na realidade laboratorial de investigação e diagnóstico.
 

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

 The professors of the different UCs are experienced in the different areas of knowledge, leading students to acquire knowledge of clinical practice, research and diagnosis.
 The lectures are expositive and in practical classes, the students apply the knowledge and are motivated to integrated into the laboratory reality as well as demonstrate the

applicability of learning acquired.
 Students are encouraged to work actively and collaboratively in the in research and diagnosis laboratories.

 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 O despacho Reitoral 1/2018 da UTAD 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, dos quais, no 2º ciclo, as horas de contacto devem oscilar entre 25 a 42% das horas totais.
 As horas de contacto com os alunos, foi calculado com base neste despacho reitoral da UTAD, assim como na informação prestada por cada docente relativa às especificidades de

cada assunto.
 As restantes horas, referidas como de trabalho autónomo, foi calculado com base na quantidade de trabalho necessário para o sucesso de cada UC. Dentro da especificidade de

cada uma, os docentes planificam trabalho que os alunos precisam de elaborar fora das horas de contacto, mas que têm de apresentar perante o júri da UC. Esta metodologia de
trabalho consegue garantir que o aluno trabalha de forma autónoma o número de horas proposto para cada uma.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The UTAD Rectory Order 1/2018 requires all UCs to have multiple ECTS of 3 with a maximum of 6.

 Also based on this order, each ECTS corresponds to 27 working hours, of which, in the 2nd cycle, the class hours should vary from 25 to 42% of the total hours.
 The class hours with the students were calculated based on this order of the UTAD rectory, as well as the information provided by each teacher about the specificities of each

subject.
 The remaining hours, called autonomous work, were calculated based on the amount of work required for the success of each UC. Within the specifics of each, teachers schedule

activities in which students work autonomously and must submit to the UC jury. This work methodology ensure that the student works autonomously the number of hours proposed
for each UC.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 A aprendizagem neste 2º ciclo foca-se com grande relevo nas metodologias inerentes às biotecnologias das ciências da saúde com grande componente laboratorial e a sua

aplicação prática.
 Com o objetivo de fornecer os conceitos teóricos as UC’s têm tipologia teórica ou teórico-prática. A sua aplicação laboratorial é feita nas tipologias práticas e também ou teórico-

prática.
 Seminários, visitas de estudo e estágios de curta duração em diferentes laboratórios são outras estratégias para o cumprimento dos objetivos da aprendizagem deste ciclo de

estudos que pretende vá de encontro à realidade laboral, de investigação e clínica, que os alunos procuram. 
 

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 Learning in this 2nd cycle focuses with great emphasis on the methodologies inherent in health science biotechnology with a large laboratory component and its practical

application.
 To provide the theoretical concepts, the UCs have theoretical or theoretical-practical typology. The application of the laboratory is done in practical as well as theoretical or practical.

 Seminars, technical visits and short internships in different laboratories are other strategies for learning this Master, which aims to discover the daily reality that students pursue.
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2.4. Observações

2.4 Observações.
 O 2º ciclo em Biotecnologia para as Ciências da Saúde tem abordagens muito direcionadas para as novas metodologias biotecnológicas, integrando técnicas de nanotecnologia

médica, genética e biotecnologia, laboratoriais de hematologia e anatomia patológica, experimentação animal e bioinformática. 
 Não tendo na equipa docente especialistas nestas áreas, têm no entanto, os professores de carreira integrados investigação e publicações que suporta estas metodologias, ficando

os alunos bem preparados e com contactos para o seu futuro. 
 Pontualmente especialistas nestas áreas são convidados para palestras integradas nas horas letivas.

 

2.4 Observations.
 The Master of Science in Biotechnology for Health Sciences highlights new biotechnological methodologies, integrating medical nanotechnology, genetics and biotechnology

techniques, laboratory practices in hematology and pathology, experimental laboratory animals and bioinformatics.
 The teaching staff lacks specialists in these areas, but professors have research and publications that support these methodologies, prepare students properly, and enable contacts

for their future.
 Experts in these areas are occasionally invited to lectures integrated in class time.

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.
 

Isabel O'Neill de Mascarenhas Gaivão; Professora Auxiliar; 100%
 

Maria dos Anjos Clemente Pires; professora Associada com Agregação, 100%
 

Ana Lúcia Rebocho Lopes Pinto e Sintra; Professora Auxiliar; 100%

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

Ana Cláudia Brandão Gomes Paulo
Escudeiro Assistente convidado ou equivalente Doutor Genética Molecular e

Comparativa 55 Ficha submetida

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

Ana Cláudia Correia Coelho Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Ana Cristina Silvestre Ferreira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências veterinárias 100 Ficha submetida
Ana Lúcia Rebocho Lopes Pinto e Sintra Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
Ana Patrícia Antunes Lopes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Dario Loureiro dos Santos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Biologia Celular e Molecular 100 Ficha submetida

Elisete Maria Rodrigues Correia Mourão Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Probabilidades e Estatística 100 Ficha submetida

Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Fernanda Maria Madaleno Rei Tomás Leal
Santos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

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

Filomena Maria Lopes Adega Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Biológicas-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’Neil de Mascarenhas Gaivão Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
Isaura Alberta Oliveira de Castro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
José Eduardo Lima Brito Professor Associado ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
Luis Miguel Joaquim Marques Antunes Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Luis Miguel Martins Lucas Cardoso Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Maria Das Neves Mitelo Morão De Paiva
Cardoso Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Maria de Lurdes Ribeiro Pinto Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Maria dos Anjos Clemente Pires Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Nuno Francisco Fonte Santa Alegria Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Patrícia Alexandra Curado Quintas Dinis
Poeta Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Paula Cristina Avelar Rodrigues Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Paula Filomena Martins Lopes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
Paula Alexandra Martins de Oliveira Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Raquel Maria Garcia dos Santos Chaves Professor Associado ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
Valdemar Pedrosa Carnide Professor Catedrático ou equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha submetida
Maria Manuela do Outeiro Correia de
Matos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Isabel Cristina Ribeiro Pires Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
     2880  

<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.
 30

3.4.1.2. Número total de ETI.
 28.8

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
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/91c30214-6a5c-21ad-32a9-5db6cdaf71e1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/d8d61a3a-6a74-dba0-3dbe-5db6cdfb7d3d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/62660d38-ac0c-f14e-5042-5db6ce64fb0b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/73cf17a0-bda4-fd19-e8e0-5db6ce8eead6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/ec15a16a-035c-e1c1-498c-5db6ceaaf81c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/57e44bc4-6c3e-40cb-679e-5db6ceacc24a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/ae5d4278-bc61-50b6-7d5b-5db6ce0d21c7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/9ae5df30-a916-190d-6e64-5db6cecdf3af
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/e5441a1c-0020-d713-b149-5db6cfaf51d2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/d6ef796c-eb8b-23c2-e550-5db6cfddf17b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/87b2b75c-0f66-bab3-697d-5db6cf193a13
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/7475449c-df6e-34b6-dd50-5db6cf4ccb0e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/34cb0e84-8326-47f3-9f1f-5db6cf05b997
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/ab7c5916-2f91-f36e-b20d-5db6cf1a6509
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/41ab74ec-91d0-6447-7e97-5db6cf36f487
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/690b3f79-f311-b0eb-2690-5db6d02e9198
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/a0053cd5-2f34-a2bf-b6e8-5db6d08b1cc7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/f3ee6f34-a05b-213d-8949-5db6d003a998
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/1d66520b-b1dc-f9bc-dd03-5db6d0ad8774
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/b5f6d7b5-117a-690f-abf2-5db6d03d39d8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/aa6421e1-8557-775c-c70c-5db6d024a604
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/91a0e801-a548-ffab-fc30-5db6d1963259
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/9df70f4e-cd7f-0eb4-e32f-5db6d12d6d3d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/e661af62-b3f3-742d-ccdf-5db98e59c144
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/annexId/10d63532-c251-5b93-576a-5dc98fedc12f
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Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution:

28 97.222222222222

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): 28.8 100

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 28 97.222222222222 28.8

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 28.8

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the
study programme with a full time link to the institution for over 3 years 28 97.222222222222 28.8

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 28.8

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 quatro 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 four 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. 
31

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 22.6
Feminino / Female 77.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular do 2º ciclo 13
2º ano curricular do 2º ciclo 18
 31

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 0 29 24
N.º de candidatos / No. of candidates 0 40 21
N.º de colocados / No. of accepted candidates 0 29 21
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 1 23 12
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Neste ciclo de estudos não existem ramos, variantes ou especializações a considerar

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In this Master degree there are no 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 4 26 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 25 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 4 0 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 1 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

não aplicável

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
not applicable

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Em termos gerais os alunos deste curso são muito participativos participação nas aulas, assíduos e motivados;

 Procuram ser esclarecidos nas suas dúvidas e elevada qualidade nos elementos de avaliação.
 São alunos com sentido crítico e boa preparação de base que lhes permite um bom acompanhamento das Unidades Curriculares do curso.

 O resultado das avaliações em todas as áreas cientificas é muito positivo (em geral com taxas de aprovação de 100%) sendo que há uma elevada percentagem de alunos sujeitos à
avaliação (superior a 90%).

 As classificações variaram entre 10 e 19 valores, com uma média de 14,5 valores (dados do ano letivo de 2018/19, 1º semestre), valores ligeiramente superiores à media geral dos 2ºs
ciclos da Escola de Ciências da Vida e Ambiente (ECVA) (14,2 valores). De notar que dentro da ECVA, este foi o curso com mais alunos avaliados (correspondendo a 22,3% dos
alunos avaliados no conjunto dos 2º ciclos desta escola).

 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
In general, the students of this Master Degree are very participative assiduous and motivated;

 They seek to be clarified in their doubts and high quality in the evaluation elements.
 They are students with critical sense and good basic that allows them a good follow-up of the course units.

 The results in all scientific areas are very positive (usually with 100% success rates) and there is a high percentage of students subjected to the evaluation (over 90%).
 The grades ranged from 10 to 19, with an average of 14.5 (data from the 2018/19 school year, 1st semester), slightly higher than the overall average of the 2nd cycles of the School of

Life and Environmental Sciences (ECVA) (14.2 points). It should be noted that within ECVA, this was the course with the most students evaluated (corresponding to 22.3% of the
students evaluated in the 2nd cycle of this school).

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
De acordo com a DGEEC: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/ e : https://www.utad.pt/gesqua/inicio/sigq/, os alunos diplomados pelo presente curso, apresentam um índice de
empregabilidade de 100% dentro do sector enquadrado neste ciclo de estudos.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
According to DGEEC: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/ and: https://www.utad.pt/gesqua/inicio/sigq/, the graduated students by this course present a 100% employability rate within
the sector in this study cycle.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados são favoráveis a este ciclo de estudos, pelo que teremos de manter e elevar a qualidade dos profissionais que se formam

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The data consulted are favorable for this master degree. Maintaining the quality of these professionals is our present and future goal.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

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

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

Observações /
Observations

Centro de Ciência Animal e Veterinária/ The Veterinary and Animal Research
Centre Muito Bom UTAD 9 NA

Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas/ Centre for the
Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences Muito Bom UTAD 9 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) 7 NA

Centro de Quimica /Chemical Center- UTAD Muito Bom UTAD 1 NA
Centro de Matemática Computacional e Estocástica /Centro de Matemática/Center
for Computational and Stochastic Mathematics Muito Bom Universidade de Lisboa 1 NA

Laboratório Associado para a Química Verde - Tecnologias e Processos Limpos
(REQUIMTE) Excelente Universidade Nova de Lisboa 2 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.
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597
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/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597
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.
O Hospital Veterinário, os Laboratórios de Histologia e Anatomia Patológica, de Ecologia Aplicada, de Microbiologia Médica, de Parasitologia, 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 ao longo do curso e no seu trabalho do 2º ano.
São também estes locais que prestam apoio indispensável às aulas práticas durante o curso.

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 campus with all areas, courses and research. This MsD 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 Veterinary Hospital, and the Laboratories of Histology and Pathological Anatomy, Applied Ecology, Medical Microbiology, Parasitology, Cytogenomics and Animal Genomics,
Genotoxicity and the Bioterium among many others, are examples of excellent research places and many of them are providing services to community, where students integrate
throughout the course and in their 2nd year.
Are is also these laboratories and Hospital that provide indispensable support to practical classes during the course.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos
financiados e do volume de financiamento envolvido. 

As atividades cientificas estão integradas nos centros de investigação ao qual os docentes pertencem (já referidos nos pontos anteriores). 
Os alunos são integrados nestas atividades nesses projetos e nesses centros. 
Os montantes são diferentes conforme as atividades em curso, mas garantes o bom prosseguimento dos trabalhos e da investigação.

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

The scientific activities are integrated in the research centers to which the teachers belong (already mentioned in the previous points).
Students are integrated into these activities in these projects and in these centers.
The amounts differ depending on the activities in progress, but guarantee the normal progress of the work and research.

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 6.5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Rede de Erasmus nomeadamente com as Universidades de Cordova e Barcelona (Espanha), Zadar (Croácia), Cracóvia (Polónia) e Kent (Inglaterra).

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Erasmus networks with the Universities of Cordova and Barcelona (Spain), Zadar (Croacia), 

 Krakow (Poland) and Kent (UK).

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não aplicável

6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicable

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

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

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

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 <sem resposta>

7.2 Garantia da Qualidade

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

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

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

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

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

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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Estes e outros mecanismos fazem parte do Sistema de Avaliação do Desempenho do Processo Ensino-Aprendizagem, que tem início em estudos de diagnóstico até à elaboração de
um Plano de Melhoria por curso e respetiva implementação das ações nele definidas. Este sistema encontra-se em fase final de implementação a nível informático.

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

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

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e revisto em 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf). 
Existe, ainda o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a Pró-Reitoria para a área da Qualidade, responsável pela área operacional dos processos de avaliação e
acreditação dos Ciclos de estudo (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
As previously mentioned, UTAD has a Pro-Rector's Office for the Quality area and it is responsible for the Internal Quality Assurance System (SIGQ), based on regulation nº 413/2017,
of January 4, 2017. UTAD has a Quality Manual, prepared in and revised in 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf).
There is also the Quality Management Office (GESQUA), under the Rectorate for a Quality area, responsible for the area of evaluation and accreditation processes of the study cycle
(https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

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

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

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

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

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

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A oferta formativa da UTAD está disponível no site da instituição (https://www.utad.pt/estudar/), estando a informação detalhada sobre cada ciclo de estudos e respetivas Unidades
Curriculares na plataforma SIDE (http://side.utad.pt/index_lic.epl).
A UTAD disponibiliza, também, no site institucional os links dirigidos ao site da A3ES (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/a3es/), onde todos os resultados
das Avaliações Externas de cada ciclo de estudos estão disponíveis por IES. Internamente, a Academia tem acesso, via intranet, a todos estes processos de avaliação de cada ciclo
de estudos, desde os pedidos preliminares às Decisões do Conselho de Administração.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The UTAD educational offer is available on the institutional website (https://www.utad.pt/estudar/). Information on each cycle of studies and their Curricular Units is allocated on the
SIDE platform (http: //side.utad .pt / index_lic.epl).
Also, it is possible to find at UTAD institutional website the links to the A3ES website (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/a3es/), where the results of the
External assessments are available.
Internally, the Academy has access, through the intranet, to the evaluation processes of the new study cycles, from prior accreditation to the decision of the Advisory Council.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A UTAD obteve, em 2019, a acreditação, por 6 anos, no processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, e está, atualmente, em processo de acreditação do seu Sistema Interno de
Garantia da Qualidade, junto da mesma instituição.
A UTAD tem participado em alguns rankings, nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
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

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

8.1.1. Pontos fortes 
O segundo ciclo de Biotecnologia para as Ciências da Saúde está organizado por forma a permitir um aprofundamento dos estudos de Titulares do grau de licenciado (1º ciclo) ou
equivalente legal nas áreas das ciências da vida e da saúde
O plano de estudos está em consonância com novas tecnologias e novos avanços nesta área, tornando-o um curso extremamente atractivo dentro e fora da UTAD.
Os alunos deste 2º ciclo estão fortemente motivados, garantindo habitualmente total preenchimento das vagas disponibilizadas.
Dado se tratar de um 2º ciclo numa área emergente da saúde, permite aos detentores deste grau explorar a criação de empresas.
Ligações estreitas com vários centros Hospitalares, hospitais veterinários, laboratórios e empresas.

8.1.1. Strengths 
• The MSc in Biotechnology for Health Sciences is organized to allow further studies of students with Bachelor degree (1st cycle) or legal equivalent in the areas of health and life
sciences.
• The syllabus is in line with new technologies and advances in this area, building it a deeply attractive course in and abroad UTAD.
• Students in this 2nd cycle are strongly motivated, usually ensuring full filling of vacancies available.
• Since it is a 2nd cycle in an emerging health area, it enables masters with this degree explore business creation.
• Close interface with various Hospital centers, veterinary hospitals, laboratories and companies.

8.1.2. Pontos fracos 
O corpo docente da UTAD encontra-se envelhecido, sem possibilidades de renovação a curto prazo, o que impede a continuidade da qualidade que se detém no presente.
As infra-estruturas laboratoriais e equipamento manifesta alguma desatualização.

8.1.2. Weaknesses 
•UTAD' Professors are getting aged, without short-term renewal, preventing a quality continuity.
• Some laboratory infrastructure and equipment are outdated.

8.1.3. Oportunidades 
A implementação na UTAD de sistemas de gestão de qualidade como estratégia estruturante de práticas existentes, visando melhorar a atividade pedagógica e a qualidade da
aprendizagem, face às exigências da sociedade, reforça as motivações e as competências dos docentes e estudantes.
O apoio dos centros de investigação ancorados na ECVA e na ECAV na investigação/formação pós-graduada
A integração dos alunos em grupos de investigação nacionais e internacionais com aquisição de competências vão permitir lhes uma formação relevante na área de Biotecnologia
para as Ciências da Saúde, que lhes permita no futuro a integração em quadros no mercado de trabalho Nacional e internacional.

8.1.3. Opportunities 
The implementation in UTAD of quality management systems as a structuring strategy of existing practices, aiming to improve the pedagogical activity and the quality of learning, in
face of society demands, reinforces the motivations and competences of teachers and students.
   Support from ECVA and ECAV-anchored research centers for postgraduate research / training
   The integration of students in national and international research groups with skills acquisition will allow them to have relevant training in the area of Biotechnology for Health
Sciences, which will allow them to integrate in the national and international labor market in the future.

8.1.4. Constrangimentos 
As dificuldades crescentes de concorrência nacional e internacional decorrente da criação de um espaço europeu de ensino superior;
A redução generalizada do número de estudantes, em consequência das baixas taxas de natalidade, mais pronunciado no interior do país, e a atratividade natural das instituições
situadas no litoral;
As políticas de sub-financiamento que caracterizam os orçamentos dos últimos anos e que impedem a renovação de docentes e estruturas laboratoriais para as aulas práticas. 

8.1.4. Threats 
The increasing difficulties of national and international competition resulting from the creation of a European higher education area;
The widespread reduction in student numbers as a result of the low birth rates, most pronounced in the interior of the country, and the natural attractiveness of coastal institutions;
The underfunding policies that characterize the budgets of recent years and prevent the renewal of teachers and laboratory structures for practical classes.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aquisição de novos equipamentos e adaptação de infra-estruturas laboratoriais, com a submissão de candidaturas a projetos europeus que o permitam

 Abertura de lugares para novos docentes.
 Abertura de concursos de lugares de quadro para o corpo docente existente.

 Estabelecer novas parcerias de colaboração, assim como protocolos com empresas, hospitais e laboratórios, com o objectivo de amplificar a rede de contactos e possibilidade de
estágios/investigação dos nossos novos alunos

 

8.2.1. Improvement measure 
Acquisition of new equipment and adaptation of laboratory infrastructures, by submitting applications for European projects allowing

 Opening of places for new professors.
 Opening of competitions for board posts for existing faculty.

 Establish new collaborative partnerships, as well as protocols with companies, hospitals and laboratories, in order to broaden our new students' contact network and internships /
research possibilities

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
<sem resposta>

8.1.3. Implementation indicator(s) 
<no answer>

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Sem alteração

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
no change

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

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

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

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

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

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

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

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Isabel O'Neill de Mascarenhas Gaivão

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Isabel O'Neill de Mascarenhas Gaivão

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/aedc1e3d-c548-a65d-2ae6-5da9d2d77597/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/2118ac9b-c301-83fc-c12f-5da9d261e9dd

