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ACEF/1920/0307422 — Guião para a auto-avaliação corrigido

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/1314/07422

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2016-03-10

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

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

 2._Sintese de Melhorias-Lic Eng Biomedica.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Neste período surgiram na ECT dois laboratórios de investigação: o Laboratório de Realidade Virtual Multissensorial (MASSIVE, investimento 700k€) e o Interação Pessoa

Computador (HCILab). Os laboratórios permitem apoiar a realização de trabalhos de iniciação de investigação no âmbito da unidade curricular (UC) de Projeto.
 Os laboratórios adstritos às aulas práticas de "Biologia Celular", "Histologia" e "Genética Molecular", foram deslocados para um edifício mais perto de onde decorrem as aulas

teóricas, o que se torna mais prático para alunos e docentes e diminui as faltas e atrasos às aulas práticas.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 During this period, two research laboratories emerged at ECT: the Multisensory Virtual Reality Laboratory (MASSIVE, investment 700k€) and the Human-Computer Interaction

Laboratory (HCILab). The laboratories allow supporting research work within the Project curricular unit (UC).
 The labs of the practical classes of the following curricular units: "Celular Biology", "Histology" e "Molecular Genetics", have been relocated to a building closer to where the

lectures are taking place, which becomes more practical for students and teachers and reduces the absences and delays of students to practical classes.

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.
 Colaboração estreita com o Departamento de Life Science da Universidade de Applied Science Technikum Wien (UASTW) em projetos comuns, bem como em intercâmbio de

docentes e alunos. Realça-se a participação bianual de 5 docentes da UTAD e 5 da UASTW em mobilidade Erasmus.
 Colaboração com o Centro Hospital CHTMAD, onde os alunos têm acesso a palestras, estágios de curta duração, visitas aos diferentes serviços de saúde com demonstração de

equipamentos e observação da atividade médica. De salientar, a organização conjunta de workshops com o CHTMAD, a UASTW e o Hospital Universitário e Politécnico La Fe
Valencia.

 A submissão (prevista para junho de 2020) duma parceria estratégica Erasmus+, com as universidades UASTW, Lapland-Finlândia, Bergamo-Itália e UTAD.
 Está prevista a realização da II Escola de Verão e-Saúde, na UTAD, em setembro de 2020. Este evento está a ser organizado por docentes do curso em colaboração com as

universidades de UASTW e UAS Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Alemanha.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 Close collaboration with the Life Science Department of the Applied Science Technikum Wien University (UASTW) on joint projects as well as faculty and student exchanges. 5 UTAD

and 5 UASTW teachers are involved in this Erasmus mobility.
 Collaboration with the CHTMAD Hospital, where students have access to lectures, short internships, visits to different health services with equipment demonstration and medical

activity observation. Joint workshops organization with CHTMAD, UASTW, and La Fe Valencia University and Polytechnic Hospital was carried out.
 The submission (scheduled for June 2020) of an Erasmus+ strategic partnership with the universities UASTW, Lapland-Finland, Bergamo-Italy, and UTAD.

 The II e-Health Summer School is scheduled to be held at UTAD in September 2020. This event is being organized by Biomedical Engineering Faculty in collaboration with the
universities of UASTW and UAS Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Germany.

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

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 A infraestrutura wireless eduroam, nas salas de aula do edifício “Pólo I da ECT”, foi recentemente reforçada devido à crescente necessidade da utilização de recursos online na

lecionação de algumas UC. Adicionalmente, procedeu-se ao reequipamento de algumas salas de aula com o intuito de facilitar a utilização de computadores portáteis durante as
aulas (cadeira, mesas e cablagem para ligação de equipamentos portáteis).

 Por outro lado, foi adquirida a licença Campus Matlab (usado em várias UC), bem como a oferta de seminários, workshops e webbinários da Mathworks.
 O Programa de Tutoria (PT) da UTAD, foi implementado a em 2015/16. O PT tem como missão promover a integração e o sucesso académico dos estudantes na transição do Ensino

Secundário para o Ensino Superior, e ao longo seu percurso nesta academia, contribuindo através do envolvimento dos docentes para otimização dos processos de Ensino e
Aprendizagem. O curso de Eng. Biomédica integrou o programa PT desde o seu início.
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4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The eduroam wireless infrastructure was recently reinforced, in classrooms of the "ECT Pole I" building, due to the increasing need for the use of online resources in the teaching of
some UC. In addition, some classrooms were reequipped with chairs, tables, and wiring for equipment connection in order to facilitate the use of personal computers during the
classes.
Additionally, the Campus Matlab license was acquired, as well as the offering of Mathworks seminars, workshops, and webinars. The Matlab is used is some UC of the study plan.
The UTAD Mentoring Program (PT) was implemented since the 2015/16 school year. The PT's mission is to promote the integration and academic success of students in the transition
from the high school to the university education, and throughout their stay in this academy, contributing through the teachers' involvement to optimize the teaching and learning
processes. The Biomedical Engineering degree has been part of the PT program since its beginning.

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 E Tecnologia (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Engenharia Biomédica

1.3. Study programme.
Biomedical Engineering

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._0626406267.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Engenharia Biomédica

1.6. Main scientific area of the study programme.
Biomedical Engineering

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
524

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:
529

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

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
3 anos (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):
3 years (6 semesters)

1.10. Número máximo de admissões.
35

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
07 Física e Química
19 Matemática A

1.11. Specific entry requirements.
07 Physics & Chemistry
19 Math A

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
.
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1.12.1. If other, specify:
.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, Vila Real.

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.
A licenciatura resulta da colaboração conjunta entre a Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) e a Escola de Ciências Vida e do Ambiente (ECVA), de modo a cobrir a área da
Engenharia Biomédica, procurando ao mesmo tempo potenciar sinergias resultantes da integração entre as ciências da vida e as ciências de engenharia.

A UTAD disponibiliza um ambiente integrador que acompanha um aluno desde o seu ingresso através do programa de tutoria, assim como de programas de aprendizagem de
línguas estrangeiras sob a forma de cursos livres por níveis de proficiência. Adicionalmente, a UTAD oferece um plano de formação em Soft-Skills, que permite aos alunos obter
conhecimentos, nomeadamente em: dinâmica de grupos, empreendedorismo, voluntariado, gestão do tempo, como falar em público, gestão de projeto, trabalho em equipa e
pesquisa ativa de emprego. A UTAD promove, em colaboração com a associação académica e os Serviços de Ação Social da UTAD, a prática desportiva individual ou coletiva,
supervisionada por monitores, disponibilizando instalações desportivas da instituição e a organização de diversos eventos desportivos durante o ano letivo.

1.15. Observations.
The degree is the result of a collaboration between the School of Science and Technology (ECT) and the School of Life and Environment Sciences (ECVA) to cover the area of
Biomedical Engineering while seeking to enhance synergies resulting from the integration between life sciences and the engineering sciences.

UTAD provides an integrative environment that accompanies students when they start the tutoring program. Additionally, UTAD offers foreign language learning programs courses
with different proficiency levels. Also, UTAD offers a Soft-Skills training plan that enables students to acquire knowledge, including group dynamics, entrepreneurship, volunteering,
time management, how to speak in public speaking, project management, teamwork, and active job search. UTAD has sports facilities that enable to promote, in collaboration with
the academic association, and the UTAD Social Action Services, the individual or collective sports practice supervised by monitors. Moreover, they organize several sports events
during the year.

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 -

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

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 / Mathematics M 24 0
Química / Chemistry Q 18 0
Física / Physics F 15 0
Biologia / Biology B 24 0
Ciências de Engenharia / Engineering Sciences CE 45 0
Engenharia Biomédica / Biomedical Engineering EB 48 6
(6 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 Os docentes responsáveis pelas UC têm definido metodologias de ensino participativo, trabalhos em grupo e individual, e métodos de avaliação contínua (quer por trabalhos, quer
por testes), que permitem aos alunos uma consolidação progressiva dos conhecimentos. Os resultados permitem aos docentes aferir se as metodologias usadas conseguem atingir
os objetivos propostos. Adicionalmente, através dos questionários pedagógicos que os alunos preenchem no final de cada semestre, e através de reuniões com os docentes e
representantes de alunos, permitem complementar e aferir a adequabilidade da validação das metodologias. Ainda, os alunos têm representantes nos Conselhos Pedagógicos e nas
Comissões de Curso onde fazem chegar as opiniões e sugestões de melhoria ou de alteração, sempre que necessário. Quando necessário, há reuniões com os docentes envolvidos
e são sugeridas formas de melhoria a garantir os objetivos de aprendizagem.

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 teachers responsible for the curricular units (UC) define teaching methodologies considering participatory teaching, group and individual work, and continuous assessment
methods (both by practical works and tests), which allow students to gradually consolidate knowledge with a strong practical component. The results allow teachers to assess if the
methodologies used can achieve their proposed objectives. In addition, through the questionnaires that students fill at the end of each semester, and through meetings with teachers
and student representatives, allow to complement and assess the suitability of methodologies.

 Moreover, students have representatives on the Pedagogical Councils and Course Commissions where they provide feedback and suggestions for improvement or change whenever
necessary. When necessary, there are meetings with the teachers involved and ways of improvement are suggested to ensure the learning objectives.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 A experiência dos docentes permite que estes possam aferir a carga de trabalho da UC de forma a fomentar o trabalho autónomo e contínuo dos alunos, como previsto nos cursos

pós -Bolonha. O feedback que se tem vindo a obter por parte dos estudantes é importante para sustentar este conceito. 
 Adicionalmente, o gabinete GESQUA, com recurso aos questionários semestrais, e a Direção de Curso, através de reuniões periódicas com os alunos ou seus representantes,

recolhem informação que permite, no mínimo, identificar situações de excesso de carga de trabalho face aos ECTS afetos às UC. No caso de ser detetado algum problema, a Direção
de Curso em colaboração com os docentes envolvidos e os representantes dos alunos, promove a análise e discussão de medidas com vista à sua resolução.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The teachers' experience allows assessing correctly students workload in order to foster autonomous and continuous work, as required by pos-Bologna degrees. The feedback that

has been received from the students is important to support this concept. The GESQUA office, using semestral questionnaires, and the Study Plan Direction, through periodic

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


31/05/2021 ACEF/1920/0307422 — Guião para a auto-avaliação corrigido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=aa706921-8eab-2ae5-50ba-5da5d7d97a73&formId=7c49df6c-4870-93b0-0dd4… 4/21

meetings with the students and their representatives, obtain information that allows, at a minimum, to identify situations of workload over UC ECTS. If a problem is detected, the
study plan Direction in collaboration with the faculty involved and the students' representatives, promotes the analysis and discussion in order to solve the problem.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
No início de cada semestre, os docentes preenchem a ficha da UC no sistema de informação de apoio ao ensino (SIDE) indicando, entre outros, a metodologia de ensino, a coerência
entre os objetivos e a metodologia de ensino e o método de avaliação. Desta forma, cada docente pode refletir e propor um método de avaliação de acordo com os objetivos
propostos, desde que respeite o Regulamento Pedagógico.
No final de cada semestre, os alunos preenchem um inquérito que inclui questões relativas à adequação da forma de avaliação aos objetivos de aprendizagem de cada UC. Os
resultados desse inquérito permitem tomar conhecimento de possíveis desvios e de definir formas de os corrigir.
A direção de curso e o Conselho Pedagógico da ECT asseguram este procedimento, monitorizando a atividade de preenchimento da ficha das UC e do seu conteúdo. No final do
semestre reúnem para analisar os resultados dos inquéritos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
At the beginning of a semester, the teachers fill a form in the learning support plataform (SIDE) indicating the teaching methodology, the coherence between the aims and the
teaching methodology, and the evaluation method, among other information. Thus, each teacher can reflect and propose an evaluation methodology in agreement with the curricular
unit objectives, taking into account the Pedagogical Regulation.
At the end of each semester, students fill a survey for each UC that includes questions about the assessment methodology and its agreement to the proposed learning objectives.
The results of this survey allow to find out possible deviations and define corrections.
The Study Plan Director and the ECT Pedagogical Council ensure this procedure by monitoring the activity of filling the forms and its contents. At the end of the semester, they have
a meeting to discuss and analyze the student inquiries.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O plano de estudos tem a duração de 3 anos, 180 ECTS. Desde o 1.º ano coexistem Unidades Curriculares (UC) em Matemática, Física, Química, Biologia e Eng. Biomédica,

promovendo sequencialmente a transmissão de conhecimentos, conforme se pode atestar no plano curricular. Deste modo, pretende-se proporcionar a aquisição de competências
fundamentais que permitem aplicar os princípios científicos e os métodos de engenharia em resolução de problemas e prestação de serviços na biologia e medicina. Ao longo do
curso existem UC com tipologia prática com o objetivo de promover o trabalho autónomo e a aplicação faseada e concreta dos conhecimentos adquiridos, preparando os alunos
para a UC de projeto (3.º ano). 

 
Na UC de projeto os alunos podem aplicar os conhecimentos que adquiriram no curso, seguirem as linhas gerais de investigação sugeridas pelos seus orientadores em reuniões
periódicas. No entanto, têm de desenvolver trabalho autónomo multidisciplinar, com componente teórica e prática que espelham a sua criatividade, pensamento crítico,
competência, capacidade de trabalho e gestão de tempo. A avaliação do projeto do aluno é realizada através de um artigo científico e poster escritos em inglês, e de uma
apresentação oral publica com um painel de avaliação, no âmbito do evento anual JobShop. Neste evento representantes de várias empresas e investigadores internacionais falam
da sua atividade na área da Eng. Biomédica e das competências que procuram nos jovens licenciados.

 
Os alunos do 3.º ano têm a possibilidade de realizar um estágio de verão, extra-curricular, no centro hospitalar CHTMAD que permite aos alunos o contacto em contexto real com
equipamento/instrumentação/software biomédico onde necessitam de mobilizar conhecimentos adquiridos durante o curso e perceberem a necessidade de formação contínua ao
longo da sua vida profissional. A autonomia como o fazem e a confiança que demonstram pode ser uma mais valia para os serviços de saúde que os acolhem em estágio e é um boa
métrica para aferir o ensino aprendizagem. 

 
Devido à crescente evolução da área de Eng. Biomédica, na secção 9 propõem-se alterações ao plano de estudos.

2.4 Observations.
 The study plan has a duration of 3 years, 180 ECTS. Since the 1st year coexist curricular units (UC) of Mathematics, Physics, Chemistry, Biology and Biomedical Eng. area, promoting

sequentially the transmission of knowledge, as can be attested in the curricular plan. Therefore, it is intended to provide students, the acquisition of fundamental competencies that
allow the application of scientific principles and engineering methods in problem-solving and service provision in biology and medicine. Throughout the study plan, there are UC with
practical typology with the objective of promoting autonomous work and empower students to apply concrete knowledge, preparing them for the project UC (3rd year).

 
In the project UC, students can apply the knowledge acquired during the study plan, following the general research lines suggested by their supervisors during regular meetings, but
have to develop multidisciplinary autonomous work, with theoretical and practical components that reflect their creativity, critical thinking, competence, workability, and time
management. The student project evaluation is carried out through a scientific article and a poster written in English, and a public oral presentation with an evaluation panel, as part
of the annual JobShop event. At this event, representatives of various companies and international researchers talk about their activity in the   Biomedical Eng. area and the skills they
look for in young graduates.

 
Students of the last year have the possibility to participate in extra-curricular summer internships at the CHTMAD Hospital which allows them to contact, in a real context, with
biomedical equipment/instrumentation/software. Moreover, they have the opportunity to use the knowledge acquired during the study plan and become aware of the need for
continuing education throughout the working life. The autonomy as they do and the confidence they show can be an asset to the health services and is a good metric for measuring
the teaching/learning methodologies.

 
Due to the constant evolution of the Biomedical Engineering area, section 9 proposes some changes to the study plan.

 

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.
 - Eduardo José Solteiro Pires (Diretor), Professor Auxiliar com Agregação da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro em regime de tempo

integral e dedicação exclusiva.
 - Argentina Maria Soeima Leite (Vice-Diretora), Professora Auxiliar da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Trás os -Montes e Alto Douro em regime de tempo integral e

dedicação exclusiva.
 - Amélia Maria Lopes Dias da Silva (Vogal), Professora Auxiliar com da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro em regime de

tempo integral e dedicação exclusiva.
 

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

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

Ana Cláudia Brandão Gomes Paulo
Escudeiro

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

Ana Luísa Guimarães Dias
Lourenço

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Ciência Animal 100 Ficha submetida

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

Ana Paula Florêncio Aires Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha submetida

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

Carlos Manuel Margarido Matias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biofísica 100 Ficha submetida

Eduardo José Solteiro Pires Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Isabel Maria Assunção de Marta
Oliveira Bentes

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida

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

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

206/2009) Química 100 Ficha submetida
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João Carlos Andrade dos Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Físicas/Física 100 Ficha submetida

João Carlos Mateus Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha submetida

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

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

José Boaventura Ribeiro da Cunha Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

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

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

José Júlio Gonçalves Barros
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal / Fisiologia Animal 100 Ficha submetida

José Luís dos Santos Cardoso Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática - Análise 100 Ficha submetida

José Paulo Barroso de Moura
Oliveira

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

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

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

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

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

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

Maria Adelaide P. Montenegro
Andrade

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

Maria Cristina Guiomar Antunes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química Analítica 100 Ficha submetida

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

Sciences- Forest Sciences 100 Ficha submetida

Maria José Félix Saavedra Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Ciência Animal 100 Ficha submetida

Maria Teresa Rangel Figueiredo Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciência Animal-Fisiologia 100 Ficha submetida

Norberto Jorge Alves Parente
Gonçalves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

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

Paula Luísa Nunes Braga da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

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

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

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

Pedro Manuel de Melo Bandeira
Tavares

Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Ronaldo Eugénio Calçada Dias
Gabriel

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto - Biomecânica 100 Ficha submetida

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

Salviano Filipe Silva Pinto Soares Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Sandra Isabel Ventura Ricardo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

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

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

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

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

António Manuel Trigueiros da Silva
Cunha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharias 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Torres Almeida Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Bioética 100 Ficha submetida

Francisco Alexandre F. Biscaia
Godinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

José Carlos Esteves Gomes
Laranjo

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

Armando da Assunção Soares Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

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

Maria Filomena Lopes Adega Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas-Genética 100 Ficha submetida
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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.
 52.55

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: 51 97.050428163654
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52/annexId/dc3735e4-88d8-634b-bcc4-5dee8792fa0f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52/annexId/e429bf70-f7e7-c06b-2ac7-5dee8a7cb45f
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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): 52.55 100

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 52.55 100 52.55

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 52.55

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 51 97.050428163654 52.55

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 52.55

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

As atividades de natureza técnica e administrativa de apoio são asseguradas por 13 funcionários adstritos à Escola de Ciências e Tecnologia, nomeadamente, aos Depart.
Engenharia, Matemática e Física e 22 funcionários adstritos à Escola das Ciências da Vida e do Ambiente, distribuídos pelos Depart. Biologia e Ambiente, Ciências do Desporto,
Exercício e Saúde, Genética e Biotecnologia, Geologia e Química. A maior parte dos funcionários estão em regime de dedicação a 100% e o grupo, no global, possui um bom nível de
formação de base, bem preparado para desempenhar as suas funções, quer de apoio a laboratório, quer na logística de gestão das restantes tarefas burocráticas associadas ao
curso.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The support activity of technical and administrative nature is ensured by 13 employees of the Science and Technology School, namely, of the Depart. Engineering, Mathematics and
Physics and 22 employees of the Life Sciences and Environment School, namely, of the Depart. Biology and Environment, Sport Sciences, Exercise and Health, Genetics and
Biotechnology, Geology and Chemistry. The majority of the employees work in a full dedication regime and the group possesses a strong level of base formation, well prepared to
carry out their duties both to lab support and the managing logistics associated with the study plan.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A Escola de Ciências e Tecnologia apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos, com 6 técnicos superiores que apoiam quer nos laboratórios quer na logística
da gestão associada ao curso (3 com doutoramento e 3 com licenciatura), com 6 assistentes técnicos (3 a frequentar o ensino superior e 3 com 12.º ano) e com uma assistente
operacional (com o 6.º ano de escolaridade).

A Escola de Ciências da Vida e do Ambiente apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos, apoiam quer nos laboratórios quer na logística da gestão associada
ao curso, nomeadamente com 2 técnico superiores (1 com Mestrado e 1 com licenciatura), 1 Coordenador técnico (com 11.º ano), com 15 assistentes técnicos (1, com licenciatura, 11
com 12.º ano, 2 com 11.º ano e 1 com o 9.º ano), e com 4 assistentes operacionais (3 com o 12.º ano, e 1 com o 4.º ano de escolaridade).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The School of Science and Technology supports all study plans anchored with its human resources, with 6 superior technicians who support the laboratories either in the labs or in
logistics management associated with the study plan (3 with doctorates and 3 with bachelor's degree), with 6 technical assistants (3 to attend higher education and 3 with 12 years of
schooling) and with 1 operational assistants (with 6 years of schooling).

The School of Life and Environmental Sciences supports all study plans anchored with its human resources, with 2 superior technicians who support the laboratories either in the
labs or in logistics management associated with the study plan (1 with a master and 1 with a bachelor's degree), with 1 technical coordinator (11 years of schooling), with 15 technical
assistants (1 with a bachelor's degree, and {11, 2, and 1} with {12,11, and 9} years of schooling, respectively), and with 4 operational assistants ({3,1} with {12,4} years of schooling,
respectively).

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. 
70

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

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

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 25
2º ano curricular 33
3º ano curricular 12
 70
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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 27 25 22
N.º de candidatos / No. of candidates 126 104 122
N.º de colocados / No. of accepted candidates 27 22 22
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 26 21 22
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 128.8 126.4 137
Nota média de entrada / Average entrance mark 143.4 144.8 148.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Nos últimos 3 anos (2016 a 2018), os alunos colocados na Licenciatura em Engenharia Biomédica da UTAD são maioritariamente da região norte do país (83.2%) numa distribuição
entre os distritos de Vila Real (24.2%), Braga (29.5%), Porto (22.1%), Bragança (4.2%) e Viana do Castelo (3.2%). Fora da região norte destaca-se o distrito de Viseu com 7.4% de
colocados.

O Site da DGES indica que nos últimos três anos, na 1.ª fase, 31.3% dos alunos colocados, no curso de Engenharia Biomédica da UTAD, escolheram o curso em 1.ª opção e 22.0%
em 2.ª opção. Em relação à 2.ª fase de candidaturas, 23.3% dos alunos colocados escolheram o curso em 1.ª opção e 26.7% em 2.ª opção.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In the last 3 years (2016 to 2018), students ingressed at UTAD Biomedical Engineering Degree are mostly from the northern region of the country (83.2%) in a distribution among the
districts of Vila Real (24.2%), Braga (29.5%), Porto (22.1%), Bragança (4.2%) and Viana do Castelo (3.2%). Outside the northern region stands out the district of Viseu with 7.4% of the
ingressed students.

The DGES website indicates that in the last three years, in the 1st phase, 31.3% of students ingressed at UTAD Biomedical Engineering chose this degree in 1st place and 22.0% in
2nd place. Regarding to the 2nd phase of applications, 23.3% of students ingressed chose this degree in 1st place and 26.7% in 2nd place.

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 16 18 20
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 8 13 13
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 3 5
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 4 1 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 1 1 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não aplicável.

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

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
De uma forma geral, as unidades curriculares (UC) apresentam níveis de sucesso escolar bons. Quando se considera o número dos alunos aprovados sobre os avaliáveis, este valor
ronda os 76.4%.

 Os resultados de sucesso escolar, i.e. o número de alunos aprovados sobre os avaliáveis, é de 60.3%, 72.5%, 70.5%, 93.8% e 89.2%, respetivamente, para as áreas cientificas de
Matemática (M), Física (F), Química (Q), Biologia (B), Engenharia Biomédica (EB) e Ciências de Engenharia (CE).

 Apesar destes resultados, as UC da área científica Matemática (M) são as que globalmente apresentam piores resultados com uma taxa de sucesso na ordem de 60.3%. As UC de
“Análise Matemática I” e “Análise Matemática II” destacam-se pela negativa com valores de aprovação a rondar, respetivamente, os 54.5% e 60.9%. Estas UC partilham o facto de
haver um grande número de alunos que nunca chega a ser avaliado. Este fenómeno tem sido periodicamente objeto de análise pela Direção de Curso e docentes da área, tendo
resultado na implementação de algumas medidas que visam atenuar o problema. A última das medidas consistiu em repetir a UC de "Análise Matemática I" no segundo semestre.

 
O número de alunos que terminou o curso em N anos subiu nos últimos 3 anos, apesar das vagas de entrada fixadas pela UTAD terem vindo a diminuir progressivamente.

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 curricular units (UC) have good levels of school success. When the number of students approved over the assessable is considered, this value is close to 76.4%.

 The school success results, i.e. the number of students approved over the assessable ones, are 60.3%, 72.5%, 70.5%, 93.8% and 89.2% for the scientific areas of Mathematics (M),
Physics (F), Chemistry (Q), Biology (B), Biomedical Engineering (EB) and Engineering Sciences (CE), respectively.

 Despite these results, the UC in the Mathematics (M) scientific area are the ones with the worst results with a value in the order of 60.3%. The “Mathematical Analysis I” and
“Mathematical Analysis II” UC stand out for the negative, with approval values   around 54.5% and 60.9%, respectively. These UC share the fact that there are a large number of
students who are never assessed. This phenomenon has been periodically object of analysis by the Study Plan Direction and teachers of the area, having resulted in the
implementation of some measures that aim to mitigate the problem. The last measure consisted of repeating the "Mathematical Analysis I" UC in the second semester.

 
The number of students who completed the study plan in N years has risen in the last 3 years, although the entrance vacancies set by the UTAD have been progressively decreased.

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). 
Segundo os dados obtidos na DGEEC, referentes ao período entre 2011 e 2017, constata-se que 134 alunos terminaram a licenciatura em Engenharia Biomédica na UTAD. O número
de desempregados foi de 1 licenciado em 2012 (taxa de empregabilidade em 2012=96.4%), 3 licenciados em 2016 (taxa de empregabilidade em 2016=97.5%) e 1 licenciado em 2018
(taxa de empregabilidade em 2018=99.3%), nos restantes anos não há registo de desempregados com licenciatura em Biomédica pela UTAD, o que corresponde a uma taxa de
empregabilidade de 100% . 

 
Em termos globais o curso apresenta uma taxa de empregabilidade muito elevada (taxa de empregabilidade média no período 99.15%).

 (fonte: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/)

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 the data obtained at DGEEC, for the period between 2011 and 2017, 134 students completed their degree in Biomedical Engineering at UTAD. The number of
unemployed was 1 graduate in 2012 (employability rate in 2012 = 96.4%), 3 graduates in 2016 (employability rate in 2016 = 97.5%) and 1 graduate in 2018 (employability rate in 2018 =
99.3%) , In the remaining years, there is no record of unemployed graduates in Biomedical Engineering, which corresponds to an employability rate of 100%.

 
Overall the study plan has a very high employability rate (average employability rate in the period 99.15%).

 (source: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/)
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6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A nível nacional, a área da Engenharia Biomédica apresenta uma taxa de empregabilidade muito elevada, em particular de 98.7% em 2018. Esta tendência também se reflete nos
licenciados em Engenharia Biomédica da UTAD, que mantém valores de 99.3% de empregabilidade nesse ano.

 Com a finalidade de melhorar a taxa de empregabilidade, todos os anos, tem sido fomentado a participação de empresas em Seminários, Workshops e outros eventos na UTAD de
forma a reforçar a proximidade das mesmas aos alunos com o intuito de permitir a mais rápida integração destes alunos no mercado de trabalho.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
At national level, the Biomedical Engineering area has a very high employability rate, in particular 98.7% in 2018. This trend is also reflected in Biomedical Engineering graduates at
UTAD, which maintains 99.3% of employability in that year.

 In order to improve the employability rate, the participation of companies in Seminars, Workshops and other events at UTAD has been encouraged every year in order to reinforce
their proximity to the students and to allow a faster integration of these students in the work market.

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

Biosystems & Integrative Sciences Institute (BioISI) Excelente /
Excellent Universidade de Lisboa 3 Polo da UTAD

Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos (CEMMPRE) Excelente /
Excellent Universidade de Coimbra 1 .

Veterinary and Animal Research Center (CECAV) Muito Bom / Very
Good

Universidade de Trás-os-
Montes and Alto Douro 2 .

Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research (CIIMAR) Excelente /
Excellent Universidade do Porto 1 .

Centre for the Research and Technology of Agro-Environment and Biological Science (CITAB) Muito Bom / Very
Good

Universidade de Trás-os-
Montes and Alto Douro 15 .

Centre of Mathemathics (CMAT) Muito Bom / Very
Good Univesidade do Minho 3 Polo da UTAD

do CMAT

Centro de Investigação em Biomedicina e Biotecnologia (CIBB) Muito Bom / Very
Good Universidade de Coimbra 1 .

Chemistry center of Vila Real (Centro de química de Vila Real -- CQVR) Muito Bom / Very
Good

Universidade de Trás-os-
Montes and Alto Douro 7 .

Institute of Electronics and Informatics Engineering of Aveiro (IEETA) Muito Bom / Very
Good Universidade de Aveiro 1 .

Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESC-TEC) Muito Bom / Very
Good Universidade do Porto 8 .

LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics Excelente /
Excellent Universidade do Porto 2 .

Institute of Telecomunications (IT) Muito Bom / Very
Good Instituto Superior Técnico 1 .

Research Center for Didactics and Technology in Training for Trainers (Centro de Investigação
em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores - LabDCT-CIDTFF-UTAD)

Muito Bom / Very
Good Universidade de Aveiro 1 LabDCT - polo

UTAD

ISR -Coimbra Excelente /
Excellent Universidade de Coimbra 1 .

Centre of Materials and Building Technologies (C-MADE) Fraco / Poor Universidade da Beira
Interior 1 .

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/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52
 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/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52
 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. 
Os docentes do curso colaboram com empresas do setor da saúde, e.g. Philips Healthcare, Sectra, ST+I, Prohs, Polo, Elekta, Dimension Data, SPMS, SUCH, Sanofi, Associação de
Técnicos de Engenharia Hospitalar, Linde Healthcare e Baxter Médico Farmacêutica, Altice Labs, Critical Software, Centro de Estudos e Investigação de Segurança e Defesa de Trás-
os-Montes e Alto Douro, e a Sociedade Portuguesa de Engenharia de Reabilitação, Tecnologias de Apoio e Acessibilidade (SUPERA). Estas colaborações envolvem o
desenvolvimento/técnicas de soluções diferenciadas, realização de palestras e demonstrações de equipamento e software na área da Biomédica. 

 Destacam-se as parcerias com os hospitais: de Matosinhos, CHTMAD, Pedro Hispano do Porto, Veterinário da UTAD, Universitário e Politécnico La Fé de Valência, Centro de
Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais, e os Bombeiros da Cruz Verde de Vila Real, onde foram desenvolvidas aplicações e técnicas no melhoramento nos
cuidados de saúde.

 A UTAD tem o Centro de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade (CERTIC) que conta com um vasto leque de aparelhos de apoio e tem dado suporte à investigação, formação e
prestação de serviços a pessoas com deficiência. 

 A UTAD tem vindo a fazer esforço para apoiar a fixação de empresas em Vila Real. Destaca-se a criação de filiais de várias empresas, e.g. CRITICAL SOFTWARE, que empregam
alunos do curso e que dinamizam a economia local. Estas iniciativas estão também diretamente ligadas ao aumento da criação de spin-offs da UTAD, pelos seus alunos e docentes.
De destacar a empresa 4ALL Software, uma spin-off da UTAD, instalada no parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real e criada no âmbito do projeto SOSPhone. Este projeto teve
início no âmbito da UC “Projeto” da Licenciatura em Engenharia Biomédica, sendo os fundadores da empresa um docente e uma ex-aluna do curso.

 Os docentes do curso participam no corpo editorial de revistas e em comites de conferências nacionais e internacionais. Adicionalmente organizam eventos, em particular: EPIA
Conference on Artificial Intelligence (incluiu a track AIM - Artificial Intelligence in Medicine), UTAD, 2019; International Conference on Software Development and Technologies for
Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, 2016 -UTAD, 2018 Grécia; 1st TISHW-International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing,
2016, UTAD; 3nd Workshop on Electronic Health Records - Standards, Concepts and Security. junho de 2017, UTAD; TOM: Maratona de Desenvolvimento de Tecnologias de Apoio e
Acessibilidade, 2017 - Porto, 2019 - Leiria.

 Realça-se a criação anual Summer Innovation Campus, aberto à sociedade, que tem como objetivo principal dar a conhecer as tecnologias e inovações da UTAD, com grande foco
nas parcerias com empresas. Para além deste evento de maior dimensão realizam-se anualmente vários Workshops temáticos para promover e divulgar trabalhos científicos e
empresas da área do 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. 

Faculty collaborate with healthcare companies, e.g. Philips Healthcare, Sectra, ST+I, Prohs, Polo, Elekta, Dimension Data, SPMS, SUCH, Sanofi, Hospital Engineering Technicians
Association, Linde Healthcare and Baxter Pharmaceutical Doctor, Altice Labs, Critical Software, Center for Studies and Research on Security and Defense of Trás-os-Montes and Alto
Douro, and the Portuguese Society for Rehabilitation Engineering, Assistive Technologies, and Accessibility (SUPERA). These collaborations involve development/techniques of
differentiated solutions, lectures and demonstrations of equipment and software in Biomedical area.

 Partnerships with hospitals include: Matosinhos, CHTMAD, Pedro Hispano do Porto, UTAD Veterinarian, University and Polytechnic La Fé de Valencia, Center for Rehabilitation
Medicine of the Centro Rovisco Pais Region, and Cruz Verde firefighters of Vila Real, where applications and techniques for improving health care were developed.

 UTAD has the Center for Rehabilitation and Accessibility Engineering (CERTIC) which has a wide range of support devices and has supported research, training, and service
provision for people with disabilities.

 UTAD has been making efforts to support the establishment of companies in Vila Real. Noteworthy is the creation of branches of various companies, e.g. CRITICAL SOFTWARE,
which employ students of the study olan and who boost the local economy. These initiatives are also directly linked to the increased creation of UTAD spin-offs by its students and
faculty. Noteworthy is the company 4ALL Software, a UTAD spin-off, installed in the Science and Technology Park of Vila Real and created under the SOSPhone project. This project
started within the scope of the “Project” UC of the Biomedical Engineering Degree, being the founders of the company a teacher and a former student of the study plan.

 The Faculty staff participates in the editorial board of journals and in national and international conference committees. Additionally, they organize events, in particular: EPIA
Conference on Artificial Intelligence (included the AIM - Artificial Intelligence in Medicine track), UTAD, 2019; International Conference on Software Development and Technologies for
Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, 2016 -UTAD, 2018 Greece; 1st TISHW-International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing,
2016, UTAD; 3rd Workshop on Electronic Health Records - Standards, Concepts, and Security, June 2017, UTAD; TOM: Marathon for Development of Assistive Technologies and
Accessibility, 2017 - Porto, 2019 - Leiria.

 UTAD holds the annual Summer Innovation Campus, open to society, whose main objective is to make known the technologies and innovations of UTAD, with a strong focus on

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52
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partnerships with companies. In addition to this larger event, several thematic workshops are held annually to promote and disseminate scientific works and companies in the area of
  the study plan.

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 de investigação e de inovação realizadas tem suporte em projetos de investigação, nos quais participam outras instituições públicas e empresas, por exemplo:
-LNDetector - Automatic Detection, Segmentation and Classification of Pulmonary Nodules System in Computed Tomography Images, POCI-01-0145-FEDER-016673, 200k€; 
-NanoSTIMA - Macro-to-Nano Human Sensing, NORTE-01-0145-FEDER-000016, 1.5M€; 
-NIE - Interfaces naturais com idosos NORTE-01-0145-FEDER-024048, 148k€; 
-Desenvolvimento de naftopiranos sensíveis à luz com maior velocidade de coloração/descoloração, 
FCT/PTDC/QUI-QOR/28532/2017, 230k€;
-Optimização da anestesia em peixe-zebra: implicações económicas, clínicas e de bem-estar animal, PTDC/CVT/29542/2017,239k€;
-LuCaS - Lung Cancer Screening: A non-invasive methodology for early diagnosis, FCT, 240k€;
-LungCard- Blood test for clinical therapy guidance of non-small cell lung cancer patients, 734790, H2020-MSCA-RISE- 2016, 1M€.

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. 

Research and innovation activities carried out are supported by research projects involving other public institutions and companies, for example:
-LNDetector - Automatic Detection, Segmentation and Classification of Pulmonary Nodules System in Computed Tomography Images, POCI-01-0145-FEDER-016673, 200k€; 
-NanoSTIMA - Macro-to-Nano Human Sensing, NORTE-01-0145-FEDER-000016, 1.5M€; 
-NIE - Natural Interfaces with the Elderly NORTE-01-0145-FEDER-024048, 148k€; 
-Development of light-sensitive naphthopyranes with a higher rate of staining/discoloration,
FCT/PTDC/QUI-QOR/28532/2017, 230k€;
-Zebrafish anesthesia optimization: economic, clinical and animal welfare implications, PTDC/CVT/29542/2017,239k€;
-LuCaS - Lung Cancer Screening: A non-invasive methodology for early diagnosis, FCT, 240k€;
-LungCard- Blood test for clinical therapy guidance of non-small cell lung cancer patients, 734790, H2020-MSCA-RISE- 2016, 1M€.

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 0.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 13.5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 21.2

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). 
No âmbito da Eng. Biomédica estão em curso 3 candidaturas para criar parcerias estratégicas, redes internacionais de excelência, Erasmus+: 

 -International Comparability of learning Outcomes on Biomedical Engineering (Lapland University of Applied Sciences (LUAS), Finland; Università degli Studi di Bergamo (USB),
Italy; University of Applied Science Technikum Vienna (UASTW), Austria);

 -European Simulation Based Medical Education Plataform (LUAS; USB; UASTW); 
 -Fostering regional development through knowledge, entrepreneurship and innovation (Univesitat Jaume I, Spain; Univerità Politecnica delle Marche,Italy; Université de Limoges,

France; Gdansk University of Technology, Poland). 
 

Em Eng. Biomédica há 9 protocolos Erasmus+. Em particular, com o Dep. de Life Science Engineering da UASTW com intercâmbio Erasmus de 10 docentes (5 UTAD, 5 UASTW), por
ano. Num doutoramento da UTAD, em colaboração com o CHTMAD, há 4 docentes da UASTW inscritos e 3 docentes da UASTW já o concluíram.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
In Biomedical Eng. scope there are 3 applications underway to create strategic partnerships, international networks of excellence, Erasmus+:

 -International Comparability of learning Outcomes on Biomedical Engineering (Lapland University of Applied Sciences (LUAS), Finland; Università degli Studi di Bergamo (USB),
Italy; University of Applied Science Technikum Vienna (UASTW), Austria);

 -European Simulation Based Medical Education Plataform (LUAS; USB;UASTW); 
 -Fostering regional development through knowledge, entrepreneurship and innovation (Univesitat Jaume I, Spain; Univerità Politecnica delle Marche,Italy; Université de Limoges,

France; Gdansk University of Technology, Poland).
 In Biomedical Eng. there are 9 Erasmus+ protocols. In particular, with the UASTW Department of Life Science Engineering with Erasmus exchange of 10 teachers (5 UTAD, 5 UASTW)

per year. In a UTAD PhD, with CHTMAD collaboration, there are 4 UASTW teachers enrolled and 3 UASTW teachers have already finished it.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 A maioria dos docentes da licenciatura em Engenharia Biomédica desenvolvem atividade científica em Centros de Investigação reconhecidos e financiados pela Fundação para a

Ciência e Tecnologia, nomeadamente no INESC TEC - Polo UTAD, CITAB e CQVR. O corpo docente que leciona o curso é qualificado (todos com doutoramento) e trabalham em
tempo integral de 100% para a UTAD (menos 1). Por outro lado, o corpo docente tem experiência, de ensino e investigação, nas unidades curriculares típicas das ciências básicas e
aplicadas reconhecidas internacionalmente no ensino da Eng. Biomédica. Se no primeiro ano da licenciatura os alunos tomam conhecimento na unidade curricular de Seminário em
Eng. Biomédica da investigação dos seus professores, no terceiro ano os alunos tornam-se elementos ativos iniciando a sua investigação numa das áreas de Engenharia Biomédica
na unidade curricular de Projeto. Para aferir as competências adquiridas pelos alunos no ensino/aprendizagem de Engenharia Biomédica da UTAD, a direção de curso organiza
anualmente o evento JOBSHOP, onde representantes de várias empresas falam da sua atividade na área Biomédica e das competências que procuram nos jovens licenciados. Os
estudantes têm a oportunidade de apresentarem os seus projetos de fim de curso e obterem a opinião dos empregadores. Por outro lado, se desde o início do ciclo de estudos os
alunos tomam conhecimento da razão de ser da estrutura do plano de estudos, no decorrer do curso têm a oportunidade, num diálogo franco com a direção de curso, de expor os
anseios e possíveis melhorias de formação.

 
As expectativas do mercado de trabalho e os desafios aos novos licenciados exaltam a necessidade de reforçar as competências dos alunos nas áreas de programação e
inteligência artificial. Por outro lado, a entrada no mercado de trabalho seria facilitada com conhecimentos do funcionamento das empresas e das instituições prestadoras de
cuidados de saúde.

 
Após uma fase difícil para a economia portuguesa e das famílias é expectável um incremento no número de alunos em mobilidade Erasmus+.

 
Os alunos da Lic. em Eng. Biomédica têm um núcleo de estudantes empenhado na vida académica e na valorização pedagógica. Neste sentido, destaca-se a organização das
Jornadas do Curso, onde os antigos alunos apresentam a sua experiência académica e profissional. Para este evento, convidam-se também empresas na área da saúde. Há também
uma adesão crescente dos alunos ao plano extra-curricular de Soft-Skills da UTAD, que permite obter conhecimentos, nomeadamente em: dinâmica de grupos, empreendedorismo,
voluntariado, gestão do tempo, como falar em público, gestão de projeto, trabalho em equipa e pesquisa ativa de emprego.

 
O número máximo de admissões é 35, no entanto, a UTAD tem vindo a diminuir, de forma ligeira mas progressiva, o número de vagas da candidatura de acesso ao curso, ano após
ano. No entanto, tanto o número de candidatos como a capacidade da UTAD permitem lecionar o curso a 35 alunos.

6.4. Eventual additional information on results.
 Most of the Biomedical Engineering degree faculty develop scientific work in Research Centers recognized and funded by the Foundation for Science and Technology, namely at

INESC TEC - UTAD Pole, CITAB, and CQVR. The faculty are qualified (all with Ph.D.) and all work full time at UTAD (except 1). On the other hand, the teaching staff has experience in
teaching and research in the typical curricular units of basic and applied sciences recognized internationally in the teaching of Biomedical Eng. If, in the first year of the degree,
students become acquainted in the Biomedical Engineering Seminar UC about their teachers' research, in the third year, students become active elements starting their research in
one of the areas of Biomedical Engineering in the Project UC. To assess the skills acquired by students in teaching/learning of Biomedical Engineering, the direction of the study
plan organizes the annual event JOBSHOP, where representatives of various companies talk about their activity in the Biomedical area and the skills they seek in young graduates.
Students have the opportunity to present their graduation projects and get feedback from employers. On the other hand, if at the beginning of the study plan, students become aware
of the reason for the study plan structure, during the study plan, they have the opportunity, in a frank dialogue with the direction, to expose the yearnings and possible improvements
in the study plan.
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Labor market expectations and challenges for new graduates highlight the need to strengthen students' skills in programming and artificial intelligence. On the other hand, entry into
the labor market would be facilitated with knowledge of the functioning of companies and healthcare providers.

After a difficult phase for the Portuguese economy and families, the number of Erasmus+ mobility students is expected to increase.

Biomedical Engineering students have a biomedical student association committed to academic life and pedagogical improvement. In this sense, should be highlighted the student
organization of Biomedical Engineering Workshops, where the former students present their academic and professional experience. For this event, the students also invite
companies in the health area. There is also a growing adherence of students to UTAD's Soft-Skills extracurricular plan, which enables them to gain knowledge, including group
dynamics, entrepreneurship, volunteering, time management, public speaking, project management, teamwork, and active job search.

The maximum number of students admissions is 35. However, UTAD has been reducing, slightly but gradually, the number of vacancies in the application for access to the
Biomedical Engineering study plan, year after year. However, UTAD has the capacity to teach the study plan to 35 students.

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.
 Sim

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).
 7.1.2._2019_RAC_Relatorio_Anual_Curso-DC-LEBM 2018-2019.pdf

 
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

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd
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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ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no
exterior. São efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções a desenvolver.

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

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

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

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A UTAD obteve, em 2019, a acreditação, por 6 anos, no processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, e está, atualmente, em processo de acreditação do seu Sistema Interno de
Garantia da Qualidade, junto da mesma instituição.
A UTAD tem participado em alguns rankings, nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
obtendo a certificação de 2016 a 2022.
Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.
Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2019, UTAD obtained the Institutional accreditation for 6 years. Currently, the university is in the process of certififying its Internal Quality Assurance System.
Moreover, UTAD has participated in some rankings, namely, Educational Quality Study 2015, promoted by ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.
In 2016, the Integrated Masters in Veterinary Medicine submitted the evaluation process to EAEVE - European Association of Veterinary Education Establishments, obtaining
certification from 2016 to 2022.
In 2012, UTAD underwent an Institutional evaluation promoted by the IEP-EUA.
Between 2012 and 2015, the 2nd Cycles in Mechanical Engineering, Civil Engineering, and Zootecnica Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers.

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

8.1.1. Pontos fortes 
-O Curso está devidamente enquadrado nos objetivos da instituição e é suportado pela definição estratégica da unidade orgânica que o coordena, que têm uma vasta experiência no
ensino superior em cursos relacionados com as novas tecnologias e as ciências da vida.

 -A estrutura curricular está alinhada com universidades nacionais e europeias, garantindo a mobilidade dos estudantes entre instituições de ensino superior.
 -Uma boa articulação entre este curso e os agentes do mercado tem sido uma mais valia, igualmente em articulação com o curso de mestrado da UTAD na área.

 - A experiência de uma década no ensino/aprendizagem da licenciatura e mestrado em Engenharia Biomédica numa estrutura dos planos de estudo de 3+2 anos com bom feedback
dos alunos no mercado de trabalho.

 -Professores integrados em centros de investigação permitindo dar a conhecer aos alunos os projetos de investigação, inovação e desenvolvimento e colaboração com empresas.
Os docentes encontram-se integrados, principalmente, no INESC TEC Polo da UTAD, CITAB: Centre for the Research and Technology of Agro Environment and Biological Sciences,
CQVR: Centro de Química de Vila Real e o CMAT: Centro de Matemática polo da UTAD.

 -O Complexo Laboratorial oferece condições excelentes para acolher alunos na UC de projeto na área de Bioprocessos e Biomateriais.
 - A investigação científica de elevado nível testemunhada na lista de publicações em revistas internacionais

 indexadas.
 - A forte parceria estabelecida entre os cursos de Engenharia Biomédica da UTAD e a University of Applied Sciences Technikum Wien, na Áustria, tirando partido do programa

Erasmus+ permite aos alunos e docentes contactar com o ensino e desafios internacionais na área.
 -A estreita cooperação entre os departamentos da ECT e ECVA permitiram consolidar uma equipa de ensino multidisciplinar.

 -Parceria com o CHTMAD e empresas ligadas ao cluster da saúde.
 -A relação entre o número de alunos por docente não é alto permitindo um acompanhamento próximo dos estudantes e, consequentemente sucesso no ensino aprendizagem dos

conteúdos programáticos e apoio nas aulas práticas.
 -A UTAD dispõe de pessoal não docente que está bem preparado para desempenhar as suas funções de suporte nas tarefas logisticas referentes à lecionação do curso.

 -A UTAD dispõe de recursos singulares no Campus para o ensino, investigação, extensão e lazer, entre eles, os Laboratórios, Jardim Botânico e Infraestruturas Desportivas. Os
Serviços de Ação Social da UTAD (SASUTAD) tem como objetivo a concentração de reforços na Promoção de uma política de Bem Estar para os Estudantes. Este objetivo é
concretizado através de diversos instrumentos de inclusão destacando-se as bolsas de estudo e de mérito; o apoio a estudantes com deficiência e o fundo de apoio social. Destaca-
se a qualidade dos serviços do SASUTAD e a ligação forte entre as atividades e infraestruturas dos SASUTAD e a missão da UTAD.

 

8.1.1. Strengths 
- The study plan is properly included with the institution's objectives and is supported by the strategic definition of its coordinating organic unit, which has extensive experience in
university education in study plans related to new technologies and life sciences.

 - Curricular structure aligned with national and European universities levels, ensuring student mobility between higher education institutions.
 - A good articulation between this study plan and the market agents has been an asset, also in articulation with the Biomedical Eng. master study plan.

 - The experience of a decade of teaching/learning of bachelor and master's degree in Biomedical Engineering in a structure of 3 + 2 years curricula with good feedback from students
in the job market.

 - Faculty are integrated into research centers allowing students to know about research projects, innovation, and development and collaboration with companies. Faculty are mainly
integrated into the INESC TEC (UTAD Pole), CITAB (Center for the Research and Technology of Agro Environment and Biological Sciences), CQVR (Vila Real Chemistry Center) and
the CMAT (Mathematics Center - UTAD Pole).

 -The Laboratory Complex offers excellent conditions to host students in the project UC in the area of   Bioprocesses and Biomaterials.
 -A High-level of scientific research reflected in the list of publications in international journals indexed.

 -The strong partnership established between UTAD's Biomedical Engineering study plans and the Applied Sciences Technikum Wien University, Austria, taking advantage of the
Erasmus+ program allows students and faculty to contact with international teaching and challenges in the field.

 - Active cooperation between the ECT and ECVA departments has allowed consolidating multidisciplinary teaching.
 - Partnership with CHTMAD and companies linked to the health cluster.

 -The relationship between the number of students per teacher is not high, allowing students close monitoring and consequently successful teaching and learning of syllabus and
support in practical classes.

 -UTAD has non-teaching staff who are well prepared to perform their support functions in the logistic tasks related to the study plan teaching.
 -UTAD has unique resources on the Campus for teaching, research, extension, and leisure, including the Laboratories, Botanical Garden and Sports Infrastructures. UTAD's Social

Action Services (SASUTAD) aims to focus reinforcements on the Promotion of a Student Welfare policy. This objective is achieved through various inclusion instruments, including
scholarships and merit; support for students with disabilities and the social support fund. The quality of SASUTAD's services and the strong link between SASUTAD's activities and
infrastructures and UTAD's mission stand out.

8.1.2. Pontos fracos 
- O curso não tem a certificação de qualidade EUR-ACE (Ordem dos Engenheiros), reconhecida em toda a Europa, América Latina e Ásia.

 - O relacionamento com o tecido empresarial próximo, embora tenha melhorado com a instalação em Vila Real do parque de ciência e tecnologia (Régia Douro Park), continua a ser
reduzido o número de empresas instaladas na região.

 - Embora hajam ações de divulgação efetuadas pelas entidades competentes, o número de alunos internacionais captados é reduzido.
 - O corpo docente na área da especialidade, embora altamente qualificado, não tem sido renovado e ainda não tem nos seus quadros docentes com formação de base (Licenciatura,



31/05/2021 ACEF/1920/0307422 — Guião para a auto-avaliação corrigido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=aa706921-8eab-2ae5-50ba-5da5d7d97a73&formId=7c49df6c-4870-93b0-0dd… 12/21

Mestrado ou Doutoramento) em Engenharia Biomédica.
- Alguns departamentos que suportam o curso atribui um número escasso de sabáticas anual.
- Escassos recursos financeiros disponibilizados para apoiar o ensino, o funcionamento e atividades extra-curriculares do curso.

8.1.2. Weaknesses 
- The study plan does not have the EUR-ACE (Order of Engineers) quality certification, recognized throughout Europe, Latin America and Asia.
- The relationship with the nearby business community, although it has improved with the installation in Vila Real of the science and technology park (Régia Douro Park), the number
of companies located in the region continues to be reduced.
- Although there are disclosure actions taken by the competent entities, the number of international students attracted is reduced.
- The faculty in the field, although highly qualified, has not been renewed and does not yet have teachers with B.Sc, M.Sc., or Ph.D. in Biomedical Engineering.
- Some departments that support the study plan assign a scarce number of annual sabbaticals.
- Limited financial resources made available to support the teaching, operation, and extra-curricular activities of the study plan.

8.1.3. Oportunidades 
-Intensificação da colaboração no ensino e investigação nas áreas Genética e Biotecnologia, Biologia Clínica, Bioinformática -Aplicada às Ciências da Vida, e cursos de Engenharia
Informática, Eletrotécnica e de Computadores e Mecânica que têm áreas de interesse comum.
- Aumentar as parcerias internacionais, aproveitando as já existentes, e integrar parcerias estratégicas Erasmus+ para acompanhamento do ensino aprendizagem na área da
Engenharia Biomédica a nível Europeu e as suas melhores práticas. 
-O envelhecimento da população potencia o reconhecimento da importância da área da Engenharia Biomédica e a empregabilidade dos alunos formados, no desenvolvimento de
tecnologias e soluções para a prestação de cuidados de saúdes com segurança e qualidade.
- Com o fim da política de contenção na contratação de docentes na UTAD, pode potenciar a contratação de novos docentes com a formação na área de Engenharia Biomédica. 
- A inserção da UTAD numa região com forte identidade e numa cidade com qualidade de vida, serviços diversificados, segurança, com fáceis acessibilidades, ambiente rural e
urbano e custo de vida relativamente baixo (slow city, low cost city) constitui também uma oportunidade, potenciada pela valorização da relação entre a UTAD e os municípios da
região, em especial o município de Vila Real à imagem de outras universidades europeias.
- É ainda de salientar a crescente procura de Portugal e da Região Norte por estudantes europeus e de fora da Europa tendo sido inclusivamente publicado o Estatuto do Estudante
Estrangeiro da UTAD.

8.1.3. Opportunities 
- Intensification of collaboration in teaching and research in the areas of Genetics and Biotechnology, Clinical Biology, Bioinformatics - Applied to Life Sciences, and study plans in
Computer Science, Electrotechnical and Computers Engineering, and Mechanics Engineering that have areas of common interest.
- Increase international partnerships, building on existing ones, and integrate Erasmus+ strategic partnerships to accompany teaching and learning in the field of Biomedical
Engineering at the European level and their best practices.
-The aging of the population enhances the recognition of the importance of  the Biomedical Engineering area, and the employability of graduates in the development of technologies
and solutions in health care with safety and quality.
- With the restraint policy end of teaching hiring at UTAD, exist the possibility that new hires could be in the Biomedical Engineering area.
- The insertion of UTAD in a region with a strong identity and a city with quality of life, diversified services, security, easy accessibility, rural and urban environment and relatively low
cost of living is also an opportunity, enhanced by the appreciation of the relationship between UTAD and the region municipalities, especially the Vila Real municipality in the image
of other European universities.
- Note also the growing demand from Portugal and the Northern Region for European and non-European students, including the UTAD Foreign Student Statute.

8.1.4. Constrangimentos 
- Redução do financiamento do ensino superior sem critérios claros e consequentes restrições financeiras, que se arrasta no tempo.
- A falta de autonomia financeira das escolas da UTAD não permite uma tomada de decisão mais ágil e independente.
- No atual cenário de restrições orçamentais, poderá haver dificuldades na requalificação de estruturas e equipamentos, nomeadamente nos laboratórios temáticos que suportam as
diversas áreas de suporte do curso dificultando a tarefa do professor. Estes constrangimentos económicos poderão, ainda, levar a uma sobrecarga de serviço docente e a
impossibilidade de substituição e contratação de novos funcionários docentes e não docentes.
- Parte significativa dos candidatos ao ensino superior é oriunda da zona litoral. O elevado número de cursos e vagas em outras instituições do ensino superior na zona do litoral,
acrescido da previsível diminuição de candidatos ao ensino superior, faz antever dificuldades de recrutamento de novos alunos. 
- A crescente concorrência nacional e internacional em captar alunos, decorrentes da criação de um espaço europeu de Ensino Superior.
- A rigidez do sistema retributivo e a falta de oportunidades e motivações em termos financeiros para a promoção na carreira docente e não docente.

8.1.4. Threats 
- Reduction in higher education funding without clear criteria and consequent financial constraints, which drag on overtime.
- The lack of financial autonomy of UTAD schools does not allow an agile and independent decision making.
- In the current scenario of budgetary constraints, there may be difficulties in structures and equipment requalification, namely in thematic laboratories that support some study plan
areas making the teacher's task difficult. These economic constraints may also lead to a teaching service overload and the impossibility of replacing and hiring new teaching and
non-teaching staff.
- A significant proportion of college or university applicants come from the coastal zone. A large number of study plan's vacancies are located in the coastal area, moreover, the
foreseeable student decrease, foresee difficulties in recruiting new students.
- The growing national and international competition in attracting students, resulting from the creation of a European Education area.
- The rigidity of the remuneration system and the lack of opportunities and financial motivations for the promotion of faculty and non-teaching careers.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- Certificação de qualidade EUR-ACE (Ordem dos Engenheiros), reconhecida em toda a Europa, América Latina e Ásia.

 

8.2.1. Improvement measure 
- EUR-ACE (Order of Engineers) quality certification, recognized throughout Europe, Latin America and Asia.

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
18 a 24 meses.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
18 to 24 months.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Potenciar as ligações empresárias existentes e criar novas cooperações, em particular no cluster da saúde .

 

8.2.1. Improvement measure 
Strengthen existing business connections and create new cooperation, particularly in the health cluster.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta ação de melhor tem prioridade alta.

 São expectáveis indicadores de implementação num período temporal inferior a 12 meses.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
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This action has a high priority.
Implementation indicators are expected within a time period of fewer than 12 months.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Números de protocolos estabelecidos com empresas e hospitais.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
The number of protocol established with companies and hospitals.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Estabelecer mais protocolos de Erasmus+ na área de Engenharia Biomédica e promover a divulgação do curso e da UTAD no exterior, tendo em vista a captação de alunos
estrangeiros.

8.2.1. Improvement measure 
Establish more Erasmus+ protocols in the area of Biomedical Engineering and promote the dissemination of the plan study and UTAD abroad, in order to attract foreign students.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta ação de melhor tem prioridade média.

 São expectáveis indicadores de implementação num período temporal entre 12 a 24 meses.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
This action has a high priority.

 Implementation indicators are expected within a time period between 12 to 24 months.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de alunos estrangeiros no curso.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
The number of foreign students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Sensibilizar os órgãos competentes da UTAD para a importância de ter doutorados com formação base em Engenharia Biomédica no corpo docente do curso.

8.2.1. Improvement measure 
Sensitize the competent organisms of UTAD for the importance of having teachers with a B.Sc., M.Sc. or Ph.D. in the Biomedical Engineering area in the faculty of the study plan.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta ação de melhor tem prioridade média.

 Os resultados são esperados num período não inferior a 12 meses.
 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
This action has medium priority.

 Implementation indicators are expected within a time period no fewer than 12 months.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de docentes com formação base em Engenharia Biomédica.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
The number of teachers with a Biomedical Engineering PhD.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Sensibilizar os órgãos competentes para a importância dos docentes terem licenças sabáticas.

8.2.1. Improvement measure 
Sensitize the competent organisms of the importance of teachers have sabbaticals.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta ação de melhor tem prioridade alta.

 São expectáveis indicadores de implementação no próximo ano letivo.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
This action has a high priority.

 Implementation indicators are expected in the next academic year.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de docentes com licença sabática.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
The number of teachers with sabbatical leave.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Atualizar o equipamento dos laboratórios existentes, bem como criar um novo laboratório especifico para o curso de Engenharia Biomédica. 

 Aumentar as verbas atribuídas ao curso.

8.2.1. Improvement measure 
Update equipment from existing laboratories as well as create a new laboratory specific to the Biomedical Engineering study plan.

 Increase the funds allocated to the study plan.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta ação de melhor tem prioridade alta.

 São expectáveis indicadores de implementação num período temporal inferior a 12 meses.



31/05/2021 ACEF/1920/0307422 — Guião para a auto-avaliação corrigido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=aa706921-8eab-2ae5-50ba-5da5d7d97a73&formId=7c49df6c-4870-93b0-0dd… 14/21

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
This action has a high priority.
Implementation indicators are expected within a time period of fewer than 12 months.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Lista de equipamento e número de laboratórios atribuídos ao curso.
Verba atribuída ao curso.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Equipment list and number of labs assigned to the study paln.
The budget allocated to the study plan.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
De forma a melhorar a formação dos alunos na área de programação, com base na opinião de docentes de algumas UC, lecionadas nos últimos anos do curso, propõe-se introduzir
a UC "Algoritmia e Estruturas de Dados" (6 ECTS) no 2.º ano/2.º semestre (2a2s). Esta ação está de acordo com a opinião dos representantes dos alunos. Desta forma, é necessário
retirar uma UC de 6 ECTS. Como o plano de estudo atual integra várias UC da área da mecânica ("Mecânica Aplicada" (6 ECTS) 2a1s, "Mecânica dos Materiais" (6 ECTS) 2a2s,
"Biomecânica" (6 ECTS) 3a1s, e "Mecânica dos Fluídos" (6 ECTS) 3a1s) retira-se a UC "Mecânica dos Materiais". Devido a esta alteração a UC "Programação" do 2.º ano/2.º semestre
é deslocada para o 1.º ano/2.º semestre e a UC "Genética Molecular" é deslocada do 1.º ano/2.º semestre para o 2.º ano/2.º semestre. Desta forma a UC de "Genética Molecular" será
lecionada depois da UC de "Bioquímica" (2.º ano/1.º semestre) tendo os conhecimentos básicos sobre estrutura e função de biomoleculas como base para o ensino da "Genética
Molecular". Adicionalmente, a UC de "Genética Molecular" será lecionada um semestre antes da UC de "Bioinformática e Análise Molecular" (3.º ano/1.º semestre), não havendo
interrupção no tempo do ensino dos temas na área.

 
A UC "Opção" do 3.º ano/1.º semestre passa a designar-se por "Opção I" e, introduz-se a UC "Opção II" no 3.º ano/1.º semestre. Nestas opções os alunos podem escolher duas das
seguintes UC optativas: "Bioinformática e Análise Molecular" (esta UC passa de obrigatória para optativa); "Inteligência Artificial" (UC nova); "Introdução à Gestão e serviços de
Saúde" (UC nova) e "Desenho e Modelação Computacional em Biomédica" (UC nova). A introdução da UC "Inteligência Artificial" (6 ECTS) surge como resposta aos novos desafios
tecnológicos na área da "Engenharia Biomédica" uma vez que permite dotar os estudantes de ferramentas inovadoras e necessárias às exigências do futuro. A introdução da UC de
"Introdução à Gestão e serviços de Saúde" (6 ECTS) permite dotar os alunos de competências no domínio da gestão e administração de serviços de saúde. De salientar, que os
alunos através dos seus representantes manifestação grande interesse por adquirir conhecimentos nesta temática. A introdução da UC de "Desenho e Modelação Computacional em
Biomédica" (6 ECTS) deve-se a alguns docentes manifestarem a importância dos alunos terem competência em desenho para utilizarem nas UC que lecionam. Devido à reduzida
procura por parte dos alunos da UC Optativa "Bioética e Biossegurança" será retirada do plano de estudos.

 
Após reunião com a Regente das UC de "Fisiologia Humana I" e "Fisiologia Humana II", do 2.ª ano, (3 ECTS cada) decidiu-se propor a alteração da tipologia das aulas de contacto
por forma a simplificar a distribuição das horas de contacto. Assim a tipologia das aulas passava de (T-10 , TP-20, PL-5) para (T- 15, PL-22.5, OT-1.5).

 
As alterações propostas não alteram os ECTS das áreas científicas.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
In order to improve the student formation in programming, based on the opinion of teachers from some UC taught at the last years, the "Algorithm and Data Structures" UC (6 ECTS)
is proposed to be introduced in the 2nd year/2nd Semester (2y2s). This action is in agreement with the opinion of student representatives. Thus, a 6 ECTS UC should be removed. As
the current study plan integrates several mechanics UC   ("Applied Mechanics" (6 ECTS) 2y1s, "Mechanics of Materials" (6 ECTS) 2y1, "Biomechanics" (6 ECTS) 3y1s, and "Fluid
Mechanics" (6 ECTS) 3y1s) the "Mechanics of Materials" UC is removed. Due to this change the "Programming" UC, of 2y2s, is moved to the 1y2s semester and the "Molecular
Genetics" UC is moved from the 1st year/2nd year semester to the 2nd year/2nd semester. Therefore, the "Molecular Genetics" course will be taught after the "Biochemistry" course
(2y1s) having the fundamental knowledge about the structure and function of biomolecules as the basis for teaching the "Molecular Genetics". Additionally, the "Molecular Genetics"
course will be taught one semester before the "Bioinformatics and Molecular Analysis" course (3rd year/1st semester), with no interruption in the teaching of the subjects in the area.

 
The "Option" UC of the 3rd year/1st semester is renamed to "Option I" and the "Option II" UC is introduced in the 3rd year/1st semester. In these options, students can choose two
from the following optative UC: "Bioinformatics and Molecular Analysis" (this UC is changed from mandatory to optional); "Artificial Intelligence" (new UC); "Introduction to Health
Management and Services" (new UC) and "Drawing and Computacional Modelation in Biomedical Engineering" (new UC). The introduction of the "Artificial Intelligence" UC (6 ECTS)
comes as a response to new technological challenges in the field of "Biomedical Engineering" as it provides students with innovative and necessary tools to meet the demands of
the future. The introduction of the UC "Introduction to Health Management and Services" (6 ECTS) provides students with skills in the field of health service management and
administration. It should be noted that students through their representatives express great interest in acquiring knowledge in this area. The introduction of the "Drawing and
Computacional Modelation in Biomedical Engineering" UC (6 ECTS) is due to some teachers expressing the importance of students having drawing skills to use in the UC they teach.
Due to the reduced demand by the students of the Optativa UC "Bioethics and Biosafety" will be removed from the study plan.

 
After a meeting with the regent of the "Human Physiology I" and "Human Physiology II" courses (3 ECTS each), it was decided to propose the contact classes typology change in
order to simplify the distribution of contact hours. Thus the class typology is changed from (T-10,TP-20,PL-5) to (T-15,PL-22.5,OT-1.5).

 
The proposed changes do not change the ECTS of scientific areas.

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

9.2.

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS* Observações / Observations

Ciências da Engenharia / Engineering
Sciences CE 45 0

Engenharia Biomédica / Biomedical
Engineering EB 42 12 Alteração: 6 ECTS obrigatórios passaram a optativos / Change: 6 mandatory ECTS are

now optional
Quimica / Chemistry Q 18 0
Física / Physics F 15 0
Biologia / Biology B 24 0
Matemática / Matemathics M 24 0
(6 Items)  168 12  

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>
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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)
Algoritmia e Estruturas de Dados / Algorithms and Data Structures CE Semestral/Semiannual 162 T-30; PL-30; OT-4,5 6 Obrigatória / Mandatory
Inteligência Artificial / Artificial Intelligence EB Semestral/Semiannual 162 T-30; PL-30; OT-4,5 6 Opcional / Optional
Introdução à Gestão em Serviços de Saúde / Introduction to Health
Services Management EB Semestral/Semiannual 162 T - 15; TP - 15; S - 6; OT –

15 6 Opcional / Optional

(3 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Algoritmia e Estruturas de Dados

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Algoritmia e Estruturas de Dados

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Algorithms and Data Structures

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CE - Ciências de Engenharia

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Simiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30T + 30PL + 4.5OT

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Obrigatória

9.4.1.7. Observations:
 Mandatory

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Pedro José de Melo Teixeira Pinto (30T, 4.5OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Pedro Alexandre Mogadouro do Couto (30PL)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Dotar os alunos com os conhecimentos necessários à correcta utilização e desenvolvimento de algoritmos no âmbito da programação de computadores, nomeadamente:

 conhecimento das diferentes tipologias de algoritmos; 
 conhecimento dos algoritmos para resolução de alguns problemas clássicos em ciências da computação (com especial destaque para algoritmos de pesquisa e ordenação);

 conhecimentos na formalização de algoritmos;
 conhecimento da eficácia dos algoritmos utilizados bem como da metodologia de análise subjacente; 

 conhecimento das estruturas de dados envolvidas bem como da sua eficaz manipulação.
 

Contextualizar essa programação de forma a que seja entendido o ciclo de desenvolvimento de software, bem como das metodologias utilizadas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The students should be able to understand the fundamentals about computer algorithms in order to design, critically analyze and implement them, namely:

 to understand the different algorithm types;
 to understand the different algorithms for some of the common types of problems in computing, such as searching and sorting;

 to be able to design and implement algorithms;
 to understand the algorithms efficiency analysis used and the efficiency of the algorithms presented;

 to understand the data structures involved and its common operations.
 

Test and debug computer programs.
 

At the end, an in-depth knowledge of many of the data structures and algorithms presented is desirable as well as additional programming experience will be valuable.
 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Breve revisão dos conceitos de:

 endereçamento de memória 
 estruturas de dados compostas : vectores e matrizes; estruturas.

 ficheiros sequenciais : estrutura; processamento da informação.
 

Introdução à análise de algoritmos:
 modelo RAM. 

 análise assimptótica.
 

Tipos de algoritmos e estruturas de dados: 
 recursividade, divisão-e-conquista, programação dinâmica, algoritmos greedy, algoritmos evolutivos, algoritmos aleatórios.

 
listas - operações básicas; listas encadeadas; stacks e filas de espera;

 árvores binárias - operações básicas; algoritmos de percurso; heaps; splay, AVL e red-black trees;
 grafos - algoritmos de percurso; MSTs; caminho mais curto; fluxo de redes.

 
Pesquisa e ordenação utilizando vectores:

 pesquisa binária utilizando BSTs, hashing;
 quicksort, merge sort, heapsort, radix sort.
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Engenharia de software
ciclo de vida do software : desenho, implementação, teste e debugging

9.4.5. Syllabus:
Review of some programming concepts:
arrays; structures.
memory addressing.
sequential files.

Introduction to algorithm analysis:
RAM model.
Assymptotic analysis.

Algorithms types e data structures:

recursion; divide and conquer; dynamic programming; greedy algorithms; evolutionary algorithms; random algorithms.

lists – basic operations; linked lists; stacks and queues.
binary trees – basic operations; search algorithms; heaps; splay, AVL and red-black trees.
graphs – search algorithms; MSTs; shortest paths; network flow.

Sorting and searching:
binary search using BSTs; hashing.
quicksort; merge sort; heapsort, radix sort.

The engineering of computer software: design, implementation, testing and debugging.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa científico desta UC permite aos alunos adquirir conhecimentos teóricos de base na área da algoritmia e das estruturas de dados.
A componente teórico-prática permite a aplicação destes conhecimentos, incentivando o desenvolvimento e aplicação crítica das metodologias e algoritmos de resolução de
problemas com recurso a programação.
Por fim pretende-se que o trabalho desenvolvido ao longo das horas de contacto permita o desenvolvimento de competências de trabalho individual e capacidade de trabalho
autónomo e de auto-avaliação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The scientific contents in this UC will provide students with the knowledge and the training on the design, analysis and use of algorithms.
The laboratory classes will allow the students to design and implement programming based solutions with emphasis on applications and problem solving, and to develop their
programming skills.
An active learning attitude is expected, supported by autonomous work and self-evaluation skills.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino dos conteúdos da UC baseia-se na exposição teórica dos conceitos (disponibilizados em suporte electrónico no SIDE) seguida de discussão prática baseada em exemplos
(ou casos) modelo. Estes conceitos são apresentados e discutidos nas aulas teóricas de modo integrado entre os algoritmos apresentados e as estruturas de dados subjacentes.
Devido à natureza do programa, a complexidade dos problemas abrangidos vai aumentando à medida que os conceitos são apresentados.
Nas aulas práticas e lab, estes conceitos teóricos são aplicados na resolução de problemas (ou situações) práticos que ilustrem a sua utilização. Os alunos são aqui incentivados a
desenvolver e testar os seus próprios programas na resolução dos problemas propostos, de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos.
A complexidade e abrangência dos problemas aumentam gradualmente ao longo do semestre levando a que no final os problemas abordados permitem a aplicação global de todos
os conceitos adquiridos.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching is based on the learning by example model. All the concepts will be presented in classes (with supporting digital documents available through the internal internet facilities)
followed by discussion with the use of examples or case studies. The students are welcome to actively participate in the discussion. 
The complexity involved in the algorithms is desired to be growing along the semester. 

At the laboratory classes these concepts will be applied on the resolution of (small) problems in order to illustrate their use. All students will be motivated to pursue the development
and testing of their own algorithms and solutions as non supervised work.

The problems are of growing complexity along the term and, at the final, they should be such as to allow for an integrated use of most of the concepts presented during the term.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino/aprendizagem adoptada (aulas teóricas em que os conceitos são introduzidos através da exploração de estudos de caso e aulas práticas em que os alunos
ganham competências e “saber fazer” através do trabalho supervisionado) permite a aprendizagem das metodologias e estruturas de dados envolvidas, enquanto a abordagem a
partir de pequenos estudos de caso utilizada nas aulas teóricas, permite uma forte interação e desenvolvimento de capacidades de análise por parte dos alunos.
O trabalho requerido deverá ser complementado com trabalho autónomo não supervisionado.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course will be conducted as a mixture of introductory lectures examining the theoretical aspects based on case studies, followed by discussion, and laboratory classes to apply
this knowledge through the development of (small) computer programs. 
Active participation in discussions and analysis of the methodologies involved is expected.
Further reading and non supervised individual work is required.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cormen T., Leiserson C., Rivest R., Stein C., Introduction to Algorithms, 3rd Edition
Sedgewick R., Wayne K., Algorithms, 4th Edition
Adrego da Rocha A., Estruturas de Dados e Algoritmos em C 3ª Edição
Adrego da Rocha A., Análise da Complexidade de Algoritmos, FCA
Weiss, M.A., Data Structures and Algorithm Analysis in C

Anexo II - Inteligência Artificial

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Inteligência Artificial

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Artificial Intelligence

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EB - Engenharia Biomédica

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T:30; PL:30; OT:4,5

9.4.1.6. ECTS:
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6

9.4.1.7. Observações:
Optativa

9.4.1.7. Observations:
Optative

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Barroso de Moura Oliveira (T:15; PL:15; OT:4,5)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Eduardo José Solteiro Pires (T:15; PL:15)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Inteligência Artificial (IA) e vertentes associadas: inteligência computacional, sistemas inteligentes e vida artificial, são áreas cada vez mais presentes no desenvolvimento
tecnológico atual com imenso potencial para o futuro próximo. O objetivo global desta unidade curricular (UC) é o estudo de conceitos e técnicas fundamentais relacionadas com a
IA. Espera-se que nesta UC os estudantes adquiram conhecimentos e competências em cada um dos seguintes tópicos:
1. Introdução à Inteligência Artificial, Inteligência Computacional e Sistemas Inteligentes. 
2. Resolução de Problemas com Métodos de Pesquisa Clássicos
3. Resolução de Problemas com Meta-Heurísticas Estocásticas
4. Raciocínio e Representação do Conhecimento 
5. Aprendizagem Máquina
6. Introdução à Lógica Difusa

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Artificial Intelligence (AI) and associated fields: computational intelligence, intelligent systems and artificial life, are currently of the utmost relevance in the technological
development with a tremendous potential in a nearby future. The global objective of this curricular unit is the study and development of skills in the fundamental techniques
associated with AI. The aim is that students acquire knowledge and skills in the fundamental in each of the following chapters:
1. Introduction to Artificial Intelligence
2. Problem Solving with Classical Search Methods
3. Problem Solving with Stochastic Metaheuristics
4. Knowledge Representation and Reasoning
5. Machine Learning
6. Fuzzy Logic Introduction

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Inteligência Artificial, Inteligência Computacional e Sistemas Inteligentes. 
2. Resolução de Problemas com Métodos de Pesquisa Clássicos
Tipificação de Problemas e espaço de estados; Métodos de Pesquisa não Informados com Árvores: Primeiro em Profundidade, Primeiro em Largura; O Melhor Primeiro; Algoritmo
A*. Pesquisa em Jogos.
3. Resolução de Problemas com Meta-Heurísticas Estocásticas
Algoritmo da Subida da Colina (Hill-Climbing); Simulated Annealing; Algoritmos Evolucionários. Algoritmo Genético. Particle Swarm Optimization.
4. Representação do conhecimento e raciocínio
Tipos de Raciocínio; Lógica Proposicional e de Predicados; Regras de Inferência; Raciocínio com Incerteza; Representação do Conhecimento; Sistemas baseados em Regras;
Raciocínio baseado em casos;
5. Aprendizagem Máquina
Tipos de Aprendizagem; Redes Neuronais Artificiais: princípios fundamentais; Máquinas de Vetores de Suporte; 
6- Introdução à lógica difusa.

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Artificial Intelligence, Computational Intelligence and Intelligent Systems
2. Problem Solving with Classical Search Methods
Problem Representation and State Space. Non-informed search methods with trees: Depth First, 
Breadth First, Best First, A* Algorithm, Game Search. 
3. Problem Solving with Stochastic Metaheuristics
Hill Climbing, Simulated Annealing, Evolutionary Algorithms, Genetic Algorithms, Particle Swarm Optimization.
4. Knowledge Representation and Reasoning
Types of Reasoning; Propositional and Predicative Logic; Inference Rules; Reasoning with uncertainty; Knowledge Representation; Rules based systems; Case Based Reasoning.
5. Machine Learning
Types of learning; Artificial Neural Networks: main principles; Support Vector Machines; 
6. Fuzzy Logic Introduction

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta unidade curricular é baseada numa abordagem introdutória aos conceitos fundamentais da disciplina de Inteligência Artificial. Esta UC tem, pois, como objetivo global a
aquisição de conhecimentos e competências nesta área científica. Os conteúdos programáticos definidos estão em perfeita sintonia com os objetivos delineados para a UC. Cada
capítulo do programa definido para os conteúdos programáticos corresponde ao objetivo de aprendizagem correspondente.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is an introductory approach to the fundamental concepts of Artificial Intelligence. The curricular unit has the overall aim to provide the students with knowledge and
skills in this scientific area. The course contents are set in perfect harmony with the objectives outlined in the curricular unit. Each syllabus program chapter corresponds to the
respective learning objective.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino desta unidade curricular está estruturado na lecionação de aulas teóricas e práticas. 

Nas aulas teóricas apresentam-se os tópicos que constam no conteúdo programático intercalando-os com a resolução de alguns exercícios de enquadramento. 

Nas aulas práticas os alunos efetuam os trabalhos individuais ou em grupo (dependendo do módulo em questão). A realização dos trabalhos requer também uma pesquisa do
“estado da arte” dos tópicos, motivando o aluno e promovendo a componente de auto-aprendizagem. 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching and learning methodology in this curricular unit is structured in theoretical classes and practical classes.

In the theoretical classes the syllabus topics are presented to students, intercalated with problem solving.

In laboratory classes students perform proposed assignments individually or in group (depending of the type of course module). The proposed assignments also require the search
o the "state of the art" within the specific topic, motivating the student and promoting the self-learning component.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competência na área da UC, nomeadamente pela realização de trabalhos práticos, bem como trabalhos de
desenvolvimento de capacidades de pesquisa e síntese de conteúdos. Esta metodologia está de acordo com os objetivos da UC.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology aims to promote the development of capabilities in the curricular unit area, namely by the execution of practical assignments, as well as development
work of capabilities of search and synthesis of topics. This methodology is in agreement of the proposed objectives.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Russell Stuart & Norving Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice-Hall.

Bibliografia Complementar / Complementary:
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Elaine Rich & Kevin Knight, Artificial Intelligence, McGraw Gill
Costa, Ernesto & Simões, A., Inteligência Artificial. Fundamentos e Aplicações, FCA, Lisboa 2004.
Goldberg, D. E., Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison Wesley.
Eberhart R. C, Shi Y e Kennedy J.F, Swarm Optimization, Morgan Kaufmann.

Anexo II - Introdução à Gestão em Serviços de Saúde

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Introdução à Gestão em Serviços de Saúde

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Introduction to Health Services Management

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EB - Engenharia Biomédica

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T - 15; TP - 15; S - 6; OT – 15

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa

9.4.1.7. Observations:
 Optative

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Vitor Manuel Costa Pereira Rodrigues (T - 15; TP – 15)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Não aplicável / not applicable

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os objetivos da unidade curricular Introdução à Gestão em Serviços de Saúde pretendem contribuir para a aquisição, por parte dos estudantes da Licenciatura em Engenharia

Biomédica, de conhecimentos na área da gestão em serviços de saúde, com vista a:
 • Analisar os sistemas de saúde implementados na Europa;

 • Analisar o serviço Nacional de Saúde;
 • Avaliar a política de saúde em Portugal;

 • Compreender a re(organização) dos cuidados de saúde em Portugal;
 • Compreender a importância da gestão estratégica na saúde.

 
No términus da unidade curricular, o estudante deverá:

 i) conhecer os sistemas de saúde europeus;
 ii) conhecer os principais desafios que hoje se colocam à gestão de serviços de saúde;

 iii) identificar os constrangimentos ligados à sustentabilidade do sistema nacional de saúde; 
 iv) ter compreendendido a importância da gestão estratégica nos serviços de saúde.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The objectives of the curricular unit Introduction to Health Services Management are to contribute to the acquisition by students of the Degree in Biomedical Engineering, knowledge

in the area of management in health services, with a view to:
 - Analyze the health systems implemented in Europe;

 - Analyze the National Health Service;
 - Evaluate health policy in Portugal;

 - Understand the re (organization) of health care in Portugal;
 - Understand the importance of strategic management in health.

 
At the end of the curricular unit the student should:

 (i) know the European health systems;
 ii) to know the main challenges facing health services management today;

 iii) identify the constraints linked to the sustainability of the national health system;
 iv) have understood the importance of strategic management in health services.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1- Os sistemas de saúde na Europa 

 2 - O Serviço Nacional de Saúde
 3- A Política de Saúde em Portugal

 4- A re(organização) dos cuidados de saúde em Portugal
 5- Desafios na gestão de serviços de saúde

 6- Importância e componentes da gestão estratégica em saúde

9.4.5. Syllabus:
 1- Health systems in Europe

 2 - The National Health Service
 3- The Health Policy in Portugal
 4- The re (organization) of health care in Portugal

 5- Challenges in health service management
 6- Importance and components of strategic health management

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos programáticos da unidade curricular Introdução à Gestão em Serviços de Saúde estão de acordo com os objetivos delineados e preconizam o desenvolvimento dos

diferentes conteúdos em articulação e de forma integrada e adequando-os ao perfil de competências a adquirir pelos estudantes, nomeadamente, na aquisição de conhecimentos na
área da gestão de serviços de saúde em diferentes contextos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The syllabus of the curricular unit Introduction to Health Services Management is in accordance with the objectives outlined and advocate the development of different contents in

articulation and in an integrated manner and adapting them to the skills profile to be acquired by students, namely in the acquisition of knowledge in health services management in
different contexts.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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baseiam-se no princípio da participação ativa dos estudantes. A aquisição de conhecimentos será complementada com consulta de literatura científica, onde os estudantes poderão
analisar e refletir as diferentes implicações das políticas e da gestão dos serviços de saúde e as suas repercussões nos cidadãos.
A avaliação engloba os seguintes parâmetros: 
i) Elaboração de um trabalho individual sobre um dos temas propostas durante as sessões letivas. Esta avaliação tem uma ponderação de 50% na nota final; 
ii) Elaboração e apresentação de um trabalho de grupo. A esta avaliação é atribuída uma ponderação de 50% na nota final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching-learning strategies that will be used in this curricular unit are based on the principle of active student participation. The acquisition of knowledge will be complemented
by consultation of scientific literature, where students will be able to analyze and reflect the different implications of policies and management of health services and their
repercussions on citizens.
The evaluation includes the following parameters: 
I) Development of an individual work on one of the topics proposed during the sessions. This evaluation has a weighting of 50% in the final note; 
II) Preparation and presentation of a working group. To this evaluation a weighting of 50% in the final note is attributed

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta unidade curricular está assente nos pressupostos de aprendizagem inerente ao Processo de Bolonha, pressupondo metodologias de ensino interativas. Irão ser utilizadas
diferentes metodologias de ensino (ensino teórico, teórico-prático, seminários e orientação tutorial) a fim de promover nos estudantes a capacidade de compreensão e de resolução
de problemas, dinamizando uma participação pró ativa dos estudantes, de modo a que ele analise e mobilize os conhecimentos adquiridos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit is based on the learning assumptions inherent in the Bologna Process, presupposing interactive teaching methodologies. Different teaching methodologies
(theoretical, practical-practical, seminars and tutorials) will be used in order to promote students' understanding and problem-solving skills, promoting proactive student
participation so that they can analyze them and mobilize the knowledge gained.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barros, P. P. (2013). Pela Sua Saúde. Lisboa. Fundação Francisco Manuel dos Santos. ISBN 9789898424785
Boquinhas, J. M. (2012). Políticas e Sistemas de Saúde. Coimbra: Editora Almedina. ISBN 9789724049298
Carmo, I. (2012). Serviço Nacional de Saúde em Portugal - As ameaças, a crise e os desafios do futuro. Editora Almedina. ISBN 9789724048222
Carvalho, M. (2013). Gestão em Saúde em Portugal – uma década perdida. Vida Económica – Editorial, SA. Porto.
McQueen, D.; Wismar, M.; Lin, V.; Jones, C. & Davies, M. (2012). Intersectoral Governance for Health in All Policies Structures, actions and experiences. Observatory Studies Series
No: 26. WHO Regional Office for Europe and European Observatory on Health Systems and Policies. 
Mladovsky, P.; Srivastava, D.; Cylus, J.; Karanikolos, M.; Evetovits, et al. (2012). Health policy responses to the financial crisis in Europe. Observatory Studies Series No: 5. WHO
Regional Office for Europe and European Observatory on Health Systems and Policies.

Anexo II - Desenho e Modelação Computacional em Biomédica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenho e Modelação Computacional em Biomédica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Drawing and Computacional Modelation in Biomedical Engineering

 

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T-15, PL-45, OT-4.5

9.4.1.6. ECTS:
 6 ECTS

9.4.1.7. Observações:
 Optativa

9.4.1.7. Observations:
 Optative

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Armando da Assunção Soares (7.5T, 22.5PL, OT: 4.5)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Sandra Cristina Alves Pereira da Silva Cunha (7.5T+22.5PL)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Adquirir os conhecimentos, competências e procedimentos fundamentais necessários de desenho; Desenvolver capacidades de otimização no uso de equipamento e material de

desenho; Desenvolver capacidades criativas para resolução de problemas sociais, económicos e tecnológicos; Desenvolver procedimentos construtivos e as competências
necessárias na aplicação do Desenho Técnico na execução de trabalhos; Apreensão dos fundamentos básicos do desenho assistido por computador. Aptidão de modelação 2D
como um apoio à elaboração de peças desenhadas e à criação de modelos espaciais de interesse no projeto de Engenharia. Capacidade de manipulação de desenhos e de
desenvolvimento de soluções, por recurso a sistemas gráficos.

 Adquirir competências fundamentais em modelação geométrica assistida por computador aplicada a problemas de engenharia biomédica.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Acquire the requisite knowledge, skills and attitudes for further technical education and training; Develop positive attitudes towards the economic use of drawing equipment and

materials; Develop imaginative thinking skills for solving social, economic and technological problems; Develop positive attitudes and the requisite competence in the application of
Technical Drawing for productive work; Seizure of the basics of computer aided design. Modeling 2D as a support for the preparation of drawings and the creation of spatial models
of interest in the engineering design. Handling capacity of design and development of solutions, through the use of graphics systems.

 Acquire fundamental skills in computer-aided geometric modeling applied to biomedical engineering problems.
 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Módulo Desenho

1.1. Introdução; 
 1.2. Normalização; 

 1.3. Projecções ortogonais; 
 1.4. Cortes e seções; 

 1.5.Cotagem simples; 
 1.6.Perspetivas rápidas; 

 1.7.Desenho de conjuntos mecânicos simples; 
 1.8.Automatização do Tratamento dos Desenhos (sistemas CAD).

 
2. Modelação computacional

 2.1.Representações paramétricas.
 2.2.Controlo 3D de Objectos em Computador: Tipos de imagens e formatos. 
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2.3. Geração de superfícies 3D a partir de registos 2D (secções).
2.4.Técnicas de reconstrução 3D de imagens médicas e de bio-modelação.
2.5.Geração de malhas e tratamento de volumes encerrados por superfícies.
2.6. Geração de bio-modelos e de malhas em bio-modelos.
2.7.Qualidade e controlo de malhas.
2.8.Utilização de bio-modelos para a descrição e representação da morfologia, da heterogeneidade e da estrutura organizacional da anatomia dos tecidos.
2.9. Implementações computacionais.

9.4.5. Syllabus:
1. Drawing Module:
1.1 Introduction;
12. Normalization; 
1.3. Orthogonal projections; 
1.4. Cuts and sections; 
1.5. Dimensioning; 
1.6. Quick Perspective; 
1.7. Design of simple mechanical assemblies; 
1.8. Design Processing Automation (CAD systems).

2. Computational modeling:
2.1 Parametric representations.
2.2. Control of 3D objects on computers: Images and formats.
2.3. 3D surfaces generation from 2D data (sections). 
2.4. 3D reconstruction techniques of medical images and bio-modeling.
2.5. Mesh generation and volumes enclosed by surfaces. 
2.6. Generation of bio-models and meshes in bio-models.
2.7. Mesh control and quality.
2.8. Use of bio-models for the description and representation of morphology, heterogeneity, organizational structure of tissue anatomy.
2.9. Computational implementations

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Este módulo proporciona aos estudantes conhecimentos básicos de desenho. Combinando a teoria e a prática os estudantes são capazes de produzir desenhos técnicos. A
familiarização com as técnicas de desenho é necessária para avançar para a segunda parte da UC. Os pontos 1.1 a 1.6 do programa permitem aos alunos familiarizarem-se com os
fundamentos básicos do desenho. Os pontos 1.7 e 1.8 permitem desenvolver competências na modelação 2D, para o apoio à execução de projetos de engenharia.

Os conceitos adquiridos no ponto 1. são fundamentais na compreensão das técnicas de reconstrução 3D das imagens médicas e de bio-modelação. A representação paramétrica é
aplicada à geração de superfícies 3D a partir de registos 2D e em bio-modelos. O uso adequado das técnicas de geração e controlo das malhas permite criar bio-modelos
geométricos com qualidade adequada para descrever e representar a morfologia, a heterogeneidade e a estrutura organizacional da anatomia dos tecidos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students combine theory and practical skills to produce technical drawings. Familiarisation with fundamental techniques and approaches is required to move on to CAD in the
second half of the syllabus. Sections 1.1 to 1.6 of the Syllabus allow students to familiarize themselves with the basics of computer aided design. The subjects exposed and
developed in Section s1.7 and 1.8 allow to develop skills in 2D modeling, with the support of the implementation of engineering projects.

The basic concepts acquired in point 1. are fundamentals for understanding 3D reconstruction techniques of medical images and bio-modeling. The concept of parametric
representation of 3D models is applied to the generation of 3D surfaces from 2D data and in bio-models. The appropriate use of the generation techniques and mesh control allows
create geometrical bio-models with adequate quality to describe and represent the morphology, heterogeneity and organizational structure of tissue anatomy. 

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conhecimentos são transmitidos através de aulas teóricas (T) e práticas laboratoriais (PL) e desenvolvidos através de trabalhos práticos. As aulas teóricas são focadas na
introdução das matérias específicas e leccionadas com recurso a 'slides' em PowerPoint. As aulas práticas laboratoriais recorrem a ferramentas de desenho assistido por
computador.
Os alunos serão avaliados através de dois testes e dois trabalhos práticos. Os trabalhos práticos são obrigatórios para todos os alunos. Para obterem aprovação à unidade
curricular os alunos terão que ter pelo menos 9,0 valores em cada um dos trabalhos práticos (PL1 e PL2), 8,0 valores em cada um dos testes (T1 e T2) e 9,5 valores na nota final. A
nota final da unidade curricular é obtida através da seguinte expressão: Nota final = 0,125 T1 +0,125 T2 +0,3 PL1+ 0,45 PL2.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The knowledges are transmitted through theoretical (T) and practical laboratory (PL) classes and developed through practical work. The theoretical classes are focused on the
introduction of specific subjects and taught using PowerPoint slides. The practical laboratory classes use computer aided design tools.
Students will be assessed through two tests and two practical works. Practical works are compulsory for all students. To obtain approval to the course students will have to be at
least 9.0 values in each practical work (PL1 and PL2), 8,0 values in each test (T1 and T2) and 9,5 values of the final grade. The final grade of the course is obtained through the
following expression: Final Grade = 0,125 T1 +0,125 T2 +0,3 PL1+ 0,45 PL2.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenho técnico permite aprendizagens eficientes através do trabalho de grupo em sala de aula, pelo que o papel do professor na sala de aula é importante na mediação das
aprendizagens entre alunos de modo a consolidador essas aprendizagens. A exposição das matérias recorrendo a acetatos permite familiarizar os alunos com os fundamentos
básicos de modelação e de desenho assistido por computador. A implementação computacional através de pequenos exercícios de aplicação das técnicas aprendidas ao longo das
aulas permite aos alunos praticarem os comandos em particular, elaborarem e manipularem peças desenhadas, criarem modelos espaciais bem como aplicarem os conhecimentos
adquiridos em modelação geométrica 3D assistida por computador a problemas de engenharia biomédica.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The technical drawing enables effective learning through group works in the classroom, so the teacher's role in the classroom is important in mediating learning among students in
order to consolidate these learning. The exposure of subjects using acetates allows to familiarize the students with the basic fundamentals of modeling computer-aided design. The
computational implementation through small exercises of application of the techniques learned throughout the class allows to the students to practice particular commands,
elaborate and manipulate drawings, create spatial models as well as apply the knowledge gained about the 3D geometric modeling aided by computer to Biomedical engineering
problems.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
João Santos, AutoCAD 3D 2013 - Curso Completo, ISBN: 978-972-722-722-8, FCA; José Garcia, AutoCAD 2015 & AutoCAD LT 2015 - Curso Completo, ISBN: 978-972-722-810-2, FCA;
Arlindo Silva / Carlos Tavares Ribeiro / João Dias / Luís Sousa, Desenho Técnico Moderno - 4ª Edição; Américo Costa, Autodesk Inventor 2013, ISBN: 978-972-722-736-5, FCA.
InVesalius, Guia do Usuário 2001, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Pedro José de Melo Teixeira Pinto

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro José de Melo Teixeira Pinto

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

 
Anexo III - Pedro Alexandre Mogadouro do Couto

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Alexandre Mogadouro do Couto

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7c49df6c-4870-93b0-0dd4-5da99432da52/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/b8de44a8-834e-4285-4107-5da9944357a1
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9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo III - Vitor Manuel Costa Pereira Rodrigues

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vitor Manuel Costa Pereira Rodrigues

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

 
Anexo III - Sandra Cristina Alves Pereira da Silva Cunha

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sandra Cristina Alves Pereira da Silva Cunha

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