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ACEF/1920/1001616 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 PERA/1617/1001616

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-07-27

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._Accoes de melhoria A3ES.pdf
 

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

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

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

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

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A alteração do plano de estudos teve como principal objetivo dar resposta a algumas das recomendações indicadas pela A3ES durante o último processo de acreditação (ver ponto

2) e proporcionar a oferta de UCs de natureza abrangente, transversais a diferentes áreas da Bioquímica, que proporcionem, desta forma, a continuação da formação em Bioquímica
obtida no 1º Ciclo de estudos.

 Neste sentido, a UC de Seminário de Investigação, que era uma UC em que se pretendia que o estudante fizesse uma revisão bibliográfica sobre o tema que iria desenvolver na sua
dissertação, foi retirada do plano de estudos pelo facto de se ter verificado que a maioria dos estudantes a realizavam no fim do ano letivo em que já estavam a concluir a parte
experimental da dissertação. Assim, a DC considerou que esta UC deveria ser substituída pelas UCs de Técnicas de Análise Aplicada (TAA) e de Introdução à Análise Computacional
de Biomoléculas (IACB) cada uma com 3 ECTS. A UC de TAA foi introduzida com o objetivo de conferir melhores competências práticas na colheita, preparação e análise histológica
de amostras biológicas, pois os estudantes no 1º Ciclo apesar de adquirirem competências teóricas e teórico-práticas onde tiveram oportunidade de observar ao microscópio e
analisar variados tipos de tecido, a tipologia das aulas não permite a manipulação durante todas as fases do processo, que vão desde a fixação da amostra até à coloração da
mesma.

 A UC de IACB, foi introduzida no plano de estudos por se tratar de uma área do conhecimento que não é abordada no 1º Ciclo, e que representa uma importante ferramenta para o
trabalho de um bioquímico e, também para responder às solicitações dos estudantes para que lhes fosse oferecida alguma formação nesta área.

 As UCs de Enzimologia Aplicada e de Microbiologia Avançada, foram introduzidas com caráter obrigatório, de modo a colmatarem e fortalecer os conhecimentos dos estudantes
nestas áreas de conhecimento adquiridos no 1º Ciclo. 

 Em virtude da dificuldade de conciliar a distribuição de serviço docente e a oferta de opções no primeiro semestre, estas passam a ser oferecidas somente no segundo semestre,
permitindo assim uma maior flexibilidade. As opções são agrupadas em 4 áreas científicas distintas (clínica, ambiental, ómica, alimentar), permitindo ao estudante direcionar o seu
percurso académico para uma dessas 4 áreas, onde poderá realizar a sua dissertação nos diversos centros de investigação da UTAD ou em instituições externas.

 Foram removidas da oferta educativa de caráter optativo as UCs de Bioquímica Avançada, Biomateriais I e II, Métodos de Separação de Análise Química e Citogenética Molecular
Vegetal pelo facto de raramente serem escolhidas pelos estudantes.

 A UC de Fisiologia de Plantas sob Stress foi substituída pela UC de Fisiologia e Bioquímica de Organismos sob Stress, também de carácter facultativo, pelo facto desta última ser
mais abrangente e proporcionar aos estudantes um conhecimento adicional na área da Bioquímica

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The main purpose of the study plan was to respond to some of the recommendations indicated by A3ES during the last accreditation process (see point 2) and to offer

comprehensive UCs, transversal to different areas of Biochemistry, that provides thus the continuation of the training in Biochemistry obtained in the 1st study program.
 In this sense, the Research Seminar, which was intended to have the student make a literature review on the theme that would develop in his dissertation, was removed from the

syllabus because it was found that most of the students took it at the end of the school year in which they were already completing the experimental part of the dissertation. Thus, DC
considered that this UC should be replaced by the Applied Analysis Techniques (TAA) and Introduction to Computational Biomolecule Analysis (IACB) UCs, each with 3 ECTS. The
TAA UC was introduced to provide better practical skills in the collection, preparation and histological analysis of biological samples, since students in the 1st study programme,
despite acquiring theoretical and theoretical-practical skills where they had the opportunity to observe under the microscope and analyze various types of fabric, the class typology
does not allow manipulation during all stages of the process, from specimen fixation to staining.

 The IACB UC was introduced in the syllabus because it is an area of knowledge that is not addressed in the 1st study program and represents an essential tool for the work of a
biochemist and also to respond to students' requests to offered some training in this area.

 The UCs of Applied Enzymology and Advanced Microbiology were compulsorily introduced to fill and strengthen students' knowledge in these areas of knowledge acquired in the 1st
study program.

 Due to the difficulty of reconciling the teaching service distribution and the offer of options in the first semester, these are only offered in the second semester, thus allowing greater
flexibility. The possibilities are grouped in 4 different scientific areas (clinical, environmental, optical, food), allowing the student to direct his academic path to one of these 4 areas,
where he can do his dissertation at various UTAD research centers or external institutions.

 From the optional educational offer, the Advanced Biochemistry, Biomaterials I and II, Separation Methods of Chemical Analysis, and Plant Molecular Cytogenetics were removed
because the students rarely choose them.

 The Stress Plant Physiology UC has been replaced by the optional Stress Organism Physiology and Biochemistry UC because it is more comprehensive and provides students with
additional knowledge in the field of Biochemistry.

 

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.
 Requalificação do laboratório C2.71 do edifício Geociências exclusivamente destinado a aulas de 2º ciclo de natureza laboratorial. Com este espaço bem diferenciado dos

laboratórios de aulas do 1º ciclo, pretendeu-se criar condições para:
 a) Aumentar o número de aulas laboratoriais de natureza experimental das UCs;

 b) Melhorar os horários, especialmente das aulas laboratoriais, que tradicionalmente eram feitos após distribuição das aulas práticas do 1º ciclo, pelo que ocupavam as “salas
livres” disponíveis, permitindo agora criar-se um horário contínuo e uniforme.

 c) Impedir o funcionamento de aulas laboratoriais em espaços exíguos, onde não deviam trabalhar mais de 3-4 alunos. 
 d) Promover a realização de workshops laboratoriais;

 e) Promover a imagem dos 2º ciclos da ECVA.
 Assim, as aulas práticas das UCs de Biossíntese dos Produtos Naturais, Lipidómica Funcional, Química Medicinal, Bioenergética Funcional e Molecular e, Neuroquímica passaram a

ser lecionadas neste laboratório
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4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Requalification of the C2.71 laboratory of the Geosciences building exclusively for practical classes of the 2nd cycles. With this well-differentiated space from the 1st cycle class
labs, it was intended to create conditions for:
a) Increase the number of laboratory classes of experimental nature of the UCs;
b) Improve the schedules, especially of the laboratory classes, which were traditionally done after the distribution of the practical courses of the 1st cycle, so that they occupied the
“free rooms” available, allowing now to create a continuous and uniform schedule.
c) Prevent the operation of laboratory classes in tight spaces, where no more than 3-4 students should work.
d) Promote the holding of laboratory workshops;
e) Promote the image of the 2nd cycles of ECVA.
Thus, the practical classes of Natural Product Biosynthesis, Functional Lipidomics, Medicinal Chemistry, Functional and Molecular Bioenergetics, and Neurochemistry started to be
taught in this laboratory.

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

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

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

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

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

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

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de
acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

Não

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

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

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Da Vida E Do Ambiente (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Bioquímica

1.3. Study programme.
Biochemistry

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Diario da Republica 2019.pdf

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

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

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

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
442

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:
640

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

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
2 anos (4 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):
2 years (4 semesters)

1.10. Número máximo de admissões.
20
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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.
Os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em Bioquímica, Biologia, Biotecnologia, Ciências Farmacêuticas, Medicina, Medicina Veterinária, Agronomia e licenciaturas
afins. Poderão ainda ser admitidos outros licenciados, desde que o respetivo currículo demonstre uma adequada preparação científica de base.
Critérios de seleção dos candidatos: o processo de seleção e seriação dos candidatos ao Mestrado em Bioquímica terá em consideração o curriculum académico, o curriculum
científico e a experiência profissional. Os candidatos poderão ser sujeitos a entrevistas individuais para avaliar a motivação ou o nível de conhecimentos nas áreas científicas de
base do curso; 1- Classificação Final de Licenciatura - até um máximo de 14 pontos (10-13 valores – 8; 14-15 valores – 10; 16-17 valores - 12; 18-20 valores – 14). 2 - Apreciação do
curriculum e experiência científica e/ou profissional (Participação em congressos; Publicações científicas, etc.) até um máximo de 6 pontos.

1.11. Specific entry requirements.
Holders of the BSc degree or legal equivalent in Biochemistry, Biology, Biotechnology, Pharmaceutical Sciences, Medicine, Veterinary Medicine, Agronomy, and graduates alike.
Other Holders of the BSc degrees may be admitted, providing that their curricula demonstrate adequate scientific preparation.
Criteria for selecting candidates: the process of selection and ranking of candidates to the MSc in Biochemistry will take into consideration the academic curriculum, scientific
curriculum, and professional experience. Candidates may be subjected to individual interviews to assess the motivation or level of knowledge in the scientific basis of the course; 1-
Final Bachelor's Degree - up to a maximum of 14 points (10-13 values – 8; 14-15 values – 10; 16-17 values – 12; 18-20 values – 14). 2 - Curriculum evaluation, scientific and/or
professional experience (Participation in congresses; Scientific publications, etc.) – up to a maximum of 6 points.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
As aulas de tipologia T e TP do Mestrado em Bioquímica são lecionadas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no Edifício do Complexo Laboratorial no campus
académico da Quinta de Prados. 
As aulas práticas de algumas unidades curriculares são lecionadas no laboratório C2.71 do Edificio Geociências, que foi requalificado exclusivamente para aulas práticas dos ECVA
da UTAD e, em alguns laboratórios de investigação, sempre que é necessário a utilização de equipamento mais específico.

The T and TP typology classes of the Master in Biochemistry are taught at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), in the Laboratory of the Complex Building on the
academic campus of Quinta de Prados.
The practical classes of some curricular units are taught in the laboratory C2.71 of Geociências Building, which has been requalified exclusively for practical classes of the Masters
of the ECVA of UTAD and in some research labs, when more specific equipment is needed.

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.
As aulas de tipologia PL das unidades curriculares que decorrem no laboratório C2.71 referidas no ponto 1.13 são as de Biossíntese dos Produtos Naturais, de Lipidómica
Funcional, de Química Medicinal, de Bioenergética Funcional e Molecular e, de Neuroquímica.
As aulas de tipologia PL da unidade curricular de Bioquímica para as Ciências da Saúde têm lugar em laboratórios de Análises Clínicas acreditados com quem a UTAD estabeleceu
protocolos de cooperação.
A Dissertação de Mestrado pode ser realizada nos centros de investigação da UTAD, em particular no Centro de Química Vila Real, no Centro de Investigação em Tecnologias Agro-
Ambientais e no centro de Estudos de Ciência Animal e Veterinária, bem como, em outras instituições de ensino superior e investigação que colaborem com a UTAD. São de referir o
Centro Hospitalar de Trás-os Montes e Alto Douro, a Universidade de Aveiro e a Universidade da Beira Interior.

1.15. Observations.
The PL typology classes of the course units taking place in the laboratory C2.71 referred to in 1.13 are Natural Product Biosynthesis of Natural Products, Functional Lipidomics,
Medicinal Chemistry, Functional and Molecular Bioenergetics and Neurochemistry.
The PL typology classes of the UC Biochemistry for Health Sciences take place in accredited Clinical Analysis Laboratories with whom UTAD has established cooperation protocols.
The Master's Dissertation can be conducted at UTAD research centers, in particular at the Vila Real Chemistry Center, at the Center for Research on Agro-Environmental
Technologies and at the Center for Animal and Veterinary Science Studies, as well as at other research institutions of higher education and research that collaborate with UTAD.
Mention should be made of the Trás-os Montes and Alto Douro Hospital Center, the University of Aveiro and the University of Beira Interior.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other
forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Biologia Bioquímica BB 36 0
Biologia e Bioquímica/Química BB/Q 0 12
Biologia e Bioquímica/Química/Ciências Veterinárias BB/Q/CV 60 0
Ciências Veterinárias/Estatística CV/E 6 0
Química Q 6 0
(5 Items)  108 12  
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2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

As metodologias de ensino e aprendizagem aplicadas no MB são da inteira responsabilidade dos Regentes das várias UCs. Todos os docentes responsáveis pela lecionação neste
ciclo de estudos possuem o grau de doutor sendo especializados nas áreas fundamentais do Ciclo de estudos, tendo portanto prestado provas das suas competências científicas.
De acordo com as várias tipologias de contacto espelhadas no plano de estudos, os métodos pedagógicos utilizados incluem atividades de caráter T/TP, PL e OT. Nas aulas de
tipologia T os docentes adotam em geral a exposição oral dos conteúdos programáticos; nas aulas de tipologia TP os docentes incentivam os estudantes a participarem de um
modo activo na resolução das questões TP sempre com o papel ativo do docente no esclarecimento de dúvidas; nas aulas PL os alunos executam várias técnicas experimentais,
sendo estimulada a interpretação dos resultados e, nas aulas OT os docentes ajudam os estudantes a ultrapassarem dificuldades concretas.

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 teaching and learning methodologies applied in MB are the sole responsibility of the Regents of the various UCs. All teachers responsible for teaching in this study cycle are
holders of a PhD degree and are specialized in the fundamental areas of the study cycle, and have therefore provided proof of their scientific competences. According to the various
contact typologies reflected in the syllabus, the pedagogical methods used include T / TP, PL, and OT activities. In typology classes T, teachers generally adopt oral exposition of
program; In TP typology classes teachers encourage students to actively participate in the resolution of TP issues always with the active role of the teacher in clarifying doubts; In PL
classes students perform various experimental techniques, and the interpretation of results is encouraged, and in OT classes teachers help students overcome concrete difficulties.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Este ciclo de estudos está estruturado de acordo com o Sistema ECTS, nos termos dos artigos 4º a 10º do DL 42/2005, de 22 de fevereiro e pelo Regulamento Interno de Aplicação do
Sistema de Créditos Curriculares. A aquisição do grau de mestre pressupõe a obtenção, num período de 4 semestres, de 120 ECTS de acordo com o plano de estudos. Cada
semestre equivale a 30 ECTS, o que corresponde a uma carga de trabalho do estudante de 810 h/semestre e, 54 h semanais no 1º ano curricular. No 2º ano curricular em cada
semestre o estudante tem uma carga de trabalho de 910 h e uma carga de trabalho semanal de 60,67 h. A média das horas de contacto dos estudantes com os docentes é de 20,7
h/semana no 1º ano curricular e 6,7 h no 2º ano curricular, sendo portanto uma percentagem relativamente baixa das horas totais de esforço do estudante, o que liberta as restantes
horas para o trabalho individualizado, cumprindo assim com o estabelecido no Sistema ECTS

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
This course is structured following the ECTS System, according to articles 4 to 10 of DL 42/2005, of 22 February and by the Rules of Application of the Curriculum Credit System. The
acquisition of the master's degree presupposes the achievement, in 4 semesters, of 120 ECTS according to the syllabus. Each semester is equivalent to 30 ECTS, which corresponds
to a student workload of 810 h / semester and 54 h weekly in the 1st curricular year. In the 2nd curricular year in each semester, the student has a workload of 910 h and a weekly
workload of 60.67 h. The average contact hours of students with teachers is 20.7 h / week in the 1st curricular year and 6.7 h in the 2nd curricular year, thus being a relatively low
percentage of the student's total hours of effort, which frees the remaining hours for individualized work, thus complying with the ECTS System.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
O Regulamento Pedagógico em vigor na UTAD prevê que na FUC seja disponibilizada informação relevante sobre os objetivos, competências, conteúdos programáticos, bem como
os métodos de avaliação de cada UC. Neste último ponto os docentes podem recorrer a 4 formas de avaliação: avaliação periódica (AP), complementar, por exame final e projeto ou
seminário. De acordo com as tipologias das UCs e programas, os docentes permitem que os estudantes optem pelo tipo de avaliação, que a eles mais se adeque em função dos
objetivos da aprendizagem, sendo o tipo de avaliação de cada UC apresentada aos estudantes no início de cada semestre. 
A DC organiza com os docentes uma reunião no início de cada semestre onde é elaborado um calendário de AP, que é estabelecido entre docentes e apresentado aos estudantes, de
forma a garantir que os seus interesses são salvaguardados. A DC organiza ainda o calendário de Exames, pelas mesmas razões, e para melhor coordenação de recursos humanos
e materiais.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Pedagogical Regulation in force at UTAD provides that the FUC includes relevant information on the goals, competencies, syllabus, as well as the assessment methods of each
UC. In this last point, the teachers can resort to four forms of evaluation: periodic evaluation (AP), complementary, by final exam and project or seminar. According to the typologies
of the UCs and programs, teachers allow students to choose the type of assessment that best suits them according to the learning goals, and the kind of evaluation of each UC is
presented to students at the beginning of each semester.
DC organizes a meeting with teachers at the beginning of each semester, where an AP schedule is drawn up, which is established between teachers and presented to students to
ensure that their interests are safeguarded. DC also organizes the Exam schedule for the same reason and to achieve a better coordination of human and material resources.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Com a implementação do sistema de auto-avaliação do ciclo de estudos, através da elaboração de um relatório anual do curso (RAC) e do respetivo plano de melhoria do curso

(PMC), é possível verificar em tempo útil o funcionamento de todas as unidades curriculares do curso, já que estes relatórios têm sido feitos no final de cada semestre. No RAC são
apresentados os resultados das respostas dos questionários fornecidos aos estudantes através da plataforma do SIDE, relativos não só ao funcionamento de cada unidade
curricular, como também à classificação que os estudantes atribuem aos docentes das várias UCs. Os docentes expressam a sua opinião sobre os estudantes/funcionamento da UC
através do relatório da unidade curricular (RUC). O RAC e o PMC são posteriormente monitorizados por Comissões de Avaliação do Curso (CAC) que são constituídas por elementos
do Conselho Pedagógico da ECVA (docentes e estudantes), diretor de curso e representantes dos estudantes da comissão de curso, podendo deste modo colmatar mais
rapidamente eventuais aspetos negativos, que possam pôr em causa a garantia da qualidade do ensino aprendizagem dos estudantes.

2.4 Observations.
 With the implementation of the study cycle self-assessment system, through the elaboration of an annual course report (RAC) and the individual course improvement plan (PMC), it is

possible to check the functioning of all units promptly the all UCs, as these reports have been made at the end of each semester. The RAC presents the results of the questionnaires'
answers provided to the students through the SIDE platform, related not only to the functioning of each curricular unit but also to the classification that the students assigned to the
teachers of the various curricular units. The teachers express their opinion about the students/operation of the UC through the report of the curricular unit (RUC). The RAC and PMC
are subsequently monitored by Course Evaluation Committees (CAC) which are made up of members of the ECVA Pedagogical Council (teachers and students), course director and
student representatives of the course committee, this will make it possible to address any negative aspects more quickly, , which may undermine the quality assurance of student
learning.

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.
 Lucinda Vaz dos Reis (Diretora)

 Francisco Manuel Pereira Peixoto (Vice-Diretor)
 Fernanda Aurora Gomes De Seixas Travassos (Vogal)

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

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

Employment link
Informação/
Information

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

José Carlos Esteves Gomes Laranjo Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

António Luís Crespi Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia vegetal 100 Ficha submetida

Lucinda Vaz dos Reis Professor Associado ou
equivalente Doutor Química- Especialidade Química Orgânica 100 Ficha submetida

Paulo Fernando da Conceição Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Rui Manuel Furtado Bezerra Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica/ Bioquímica 100 Ficha submetida

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

Maria do Rosário Alves dos Anjos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

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

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

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

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

Elisete Maria Rodrigues Correia Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Probabilidades e Estatística 100 Ficha submetida

Luis Miguel Joaquim Marques Antunes Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Maria de Lurdes Ribeiro Pinto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Paula Alexandra Martins de Oliveira Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

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

Fernanda Aurora Gomes de Seixas
Travassos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Ana Cristina Silvestre Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Adelina Maria Gaspar Gama Quaresma Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Ana Margarida Vieira Duarte Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

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

Maria Manuel Silva Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Carla Maria Quintelas do Amaral Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha submetida

Artur Severo Proença Varejão Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Silva Venâncio Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias – ramo Ciências

Biomédicas 100 Ficha submetida

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

João Filipe Coutinho Mendes Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Agrícola/Fertilidade do Solo 100 Ficha submetida

José Alcides Silvestre Peres Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Fernando Hermínio Ferreira Milheiro
Nunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

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

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

João Soares Carrola Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha submetida

José Manuel Moutinho Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

Raquel Maria Garcia dos Santos Chaves Professor Associado ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Maria Manuela Do Outeiro Correia De
Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Ana Margarida De Oliveira M. Guerreiro
Calado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Histologia Animal 100 Ficha submetida

Maria Arlete Mendes Faia Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias, Microbiologia 100 Ficha submetida

     3800  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 38

3.4.1.2. Número total de ETI.
 38

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: 38 100

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): 38 100

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 38 100 38
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and specialised in the fundamental areas of the study programme
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 38

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 38 100 38

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 38

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

O pessoal não docente que apoia sobretudo as aulas de tipologia PL neste ciclo de estudos, contribuindo para o seu bom funcionamento, está na sua totalidade com um regime de
dedicação de 100% e são 4.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non-teaching staff elements that mainly support PL typology classes in this cycle study, contributing to their smooth functioning, are entirely 100% dedicated and are four.

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

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Non-teaching staff supporting teaching in this study cycle are divided into two categories, three Technical Assistants and one Senior Technician.

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. 
14

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 28.6
Feminino / Female 71.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular do 2º ciclo 6
2º ano curricular do 2º ciclo 8
 14

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 26 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 27 15 12
N.º de colocados / No. of accepted candidates 26 15 12
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 14 9 7
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
O número de estudantes estrangeiros matriculados neste ciclo de estudos no ano letivo de 2018-2019 foi apenas de 1, estando matriculados ano letivo 2019-2020, 3 estudantes
Brasileiros.

 No ano letivo 2018-2019 dos estudantes que se matricularam pela 1ª vez neste ciclo de estudos, 2 estudantes são do distrito de Vila Real, 2 do distrito de Braga, 1 do distrito de
Bragança, 1 do distrito de Leiria e 1 do distrito de Faro. 

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The number of international students enrolled in this study cycle in the 2018-2019 school year was only 1 and 3 Brazilian students enrolled in the 2019-2020 school year.

 In the 2018-2019 school year of the students who enrolled for the first time in this study cycle, 2 students are from Vila Real district, 2 from Braga district, 1 from Bragança district, 1
from Leiria district and 1 from Faro.

 

6. Resultados
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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 8 10 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 6 10 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 0 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não se aplica

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

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Este ciclo de estudos tem 3 áreas científicas, Biologia e Bioquímica (BB), Química (Q) e Ciências Veterinárias (CV). Os resultados obtidos em relação ao sucesso escolar nestas
diferentes áreas científicas no ano letivo 2018-2019 foi de 100% dado que todos os estudantes avaliáveis tiveram aproveitamento em todas as UCs. A unidade curricular que obteve
melhor média (18 valores) foi a de Seminário Laboratorial cujas classificações variaram entre 17 e 19 valores.

 Destacam-se ainda as UCs de Bioquímica Celular e Bioquímica para as Ciências da Saúde, com uma classificação média de 16,7 valores (variando estas entre 11 e 19 valores) e 16,5
valores (variando estas entre 12 e 18 valores), respetivamente.

 No primeiro semestre a UC que teve classificação média mais baixa foi Microbiologia Avançada com 14,5 valores e no segundo semestre foi a UC Introdução à Análise
Computacional de Biomoléculas com 15 valores.

 Em relação às restantes UCs do plano de estudos os resultados foram os seguintes: Enzimologia Aplicada a média das classificações obtidas foi de 15,5 valores (variando estas
entre 13 e 17 valores); Bioenergética Funcional e Molecular a média das classificações obtidas foi de 15,4 valores (variando estas entre 14 e 17 valores); Experimentação Animal e
Delineamento Experimental a média das classificações obtidas foi de 15,8 valores (variando estas entre 12 e 17 valores); Técnicas de Análise Aplicada a média das classificações
obtidas foi de 16 valores (variando estas entre 15 e 17 valores) e na UC de Biotecnologia Alimentar a média das classificações obtidas foi de 15,5 valores (variando estas entre 12 e
18 valores);

 As UCs com nota média mais baixa foram a Química Medicinal (13 valores), em que no ano letivo em análise foi avaliado apenas um estudante, tal como na UC de Genómica e
Proteómica (14 valores).

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
This study programme has 3 scientific areas, Biology and Biochemistry (BB), Chemistry (Q), and Veterinary Sciences (CV). The results obtained concerning the academic success in
these different scientific areas in the academic year 2018-2019 was 100% given that all evaluable students had success in all UCs. The curricular unit that obtained the best average
(18 values) was the Laboratory Seminar, whose ratings ranged from 17 to 19 values.

 Also noteworthy are the UCs of Cellular Biochemistry and Biochemistry for Health Sciences, with an average classification of 16.7 values (ranging from 11 to 19 values) and 16.5
values (ranging from 12 to 18 values), respectively.

 In the first semester, the UC that had the lowest average rating was Advanced Microbiology with 14.5 values, and in the second semester was the UC Introduction to Computational
Analysis of Biomolecules with 15 values.

 About the other curricular units of the study plan the results were as follows: Applied Enzymology the average of the obtained classifications was of 15.5 values (ranging between 13
and 17 values); Functional and Molecular Bioenergetics the average of the obtained classifications was of 15,4 values (ranging between 14 and 17 values); Animal Experimentation
and Experimental Design the average of the obtained classifications was of 15.8 values (ranging between 12 and 17 values); Applied Analysis Techniques the average of the
classifications obtained was 16 values (ranging between 15 and 17 values) and in the UC of Food Biotechnology the average of the classifications obtained was 15.5 values (ranging
between 12 and 18 values);

 The UCs with the lowest average grade was Medicinal Chemistry (13 values), in which in the school year under review, only one student was evaluated, as in the UC of Genomics and
Proteomics (14 values).

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
De acordo com o dados da DGEEC de junho de 2018 a taxa de desemprego dos diplomados deste ciclo de estudos foi de 0%.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
According to DGEEC data from June 2018, the unemployment rate of graduates of this study programme was 0%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Não aplicável

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Not applicable

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

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

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

Centro de Química-Vila Real (CQ-VR) Muito Bom UTAD 8 Não aplicável
Centro de Investigação e de Tecnologias (CITAB)
Agroambientais e Biológicas Muito Bom UTAD 14 Não aplicável

Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) Muito Bom UTAD 6 Não aplicável

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de
produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/471ff60e-4304-930e-99be-5db2cb54b5f0
 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/471ff60e-4304-930e-99be-5db2cb54b5f0
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
As atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas nos centros de investigação da UTAD referidos no ponto 5.2.1 pelos docentes e investigadores do curso de 2º ciclo em
Bioquímica têm contribuído para o desenvolvimento de setores relacionados com a medicina animal e humana, com a alimentação humana e com o ambiente. Na área da Química os
projetos de investigação relacionados com este ciclo de estudos estão focados na síntese de novos compostos orgânicos com potencial aplicação na terapia fotodinâmica do
cancro, na síntese de compostos fotocrómicos para aplicação em lentes oftalmológicas, na química alimentar com novas formulações de alimentos, tecnologias e processos
inovadores para melhorar a produção, segurança e qualidade de vinhos e alimentos e na química de produtos naturais.

 Na área da Biologia e Bioquímica os principais projetos de investigação estão focados nos processos bioquímicos envolvidos no desenvolvimento de patologias degenerativas

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/471ff60e-4304-930e-99be-5db2cb54b5f0
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/471ff60e-4304-930e-99be-5db2cb54b5f0
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humanas, como as doenças de Parkinson ou Alzheimer, e pesquisa de fármacos com efeitos protetores ou curativos destas mesmas patologias e ainda nos estudos das
propriedades toxicológicas e sanitárias dos nutracêuticos e do exercício, como complemento de uma abordagem terapêutica clássica, usando as mitocôndrias como foco do estudo,
e nas alterações na funcionalidade celular e no sistema antioxidante em resposta a tóxicos ambientais.
Na área das Ciências Veterinárias os projetos relacionados com este ciclo de estudos envolvem mecanismos de indução de carcinogénese em modelos animais; contribuição para a
caraterização destes e avaliação do potencial terapeutico/profilático de substâncias naturais e sintéticas na doença oncológica.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real
contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

The scientific and technological activities carried out at the UTAD research centers referred to in point 5.2.1 by the teachers and researchers of the study program in Biochemistry
have contributed to the development of sectors related to animal and human medicine, human nutrition and food, and environment. In the area of Chemistry, research projects
related to this study program are focused on the synthesis of new organic compounds with potential application in photodynamic cancer therapy, the synthesis of photochromic
compounds for use in ophthalmic lenses, in food chemistry with new food formulations, innovative technologies, and processes to improve the production, safety, and quality of
wine and food and the chemistry of natural products.
In the area of Biology and Biochemistry, the main research projects are focused on the biochemical processes involved in the development of human degenerative pathologies, such
as Parkinson's or Alzheimer's diseases, research on drugs with protective or curative effects on these pathologies and on the study of toxicological properties and health properties
of nutraceuticals and exercise, as a complement to the classic therapeutic approach, using mitochondria as the focus of the research, and changes in cellular functionality and
antioxidant system in response to environmental toxics.
In the area of Veterinary Sciences, projects related to this study program involve mechanisms induced in animal models; contribution to their characterization, and evaluation of the
therapeutic/prophylactic potential of natural and synthetic substances in cancer.

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

FungiTech - Tecnologia e inovação na cadeia de produção do shiitake e de outros cogumelos com valor nutracêutico e medicinal. QREN | CHIKIOSHIRA SAG, LDA, UTAD| Fernando
Nunes, 2018-2021 
From photochromic dyes to ophthalmic lenses
FCT/PTDC/QEQ-QOR/0615/2014 (04/SAICT/2015/016726) | UTAD, POLO | Paulo Coelho, 2016-2019.
NASPA-Natural fungicides against air & soil borne pathogens in the Atlantic Area.INTERREG Atlantic Area 2020 Transnational Cooperation Programme | BIM/UTAD/34/2018 |Fernando
Nunes, 2017-2021
-INTERACT, operação NORTE-01-0145FEDER- 000017, no Projct 1 - Animal Production-Introduction of Mediterranean legume grains for animal feeding.– Research Line – ISAC, |Paula
Oliveira, 2016-2019.
SPLICETHER - Application of splicing approaches to exploit alternative therapies for Lysosomal Storage Diseases: in vitro and in vivo studies.
Preservar a qualidade na Carne Arouquesa. PDR2020-101-03109 | Maria Manuel Oliveira, 2017-2021.

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

FungiTech - Technology and innovation in the production chain of shiitake and other mushrooms with nutraceutical and medicinal value. QREN | CHIKIOSHIRA SAG, LDA, UTAD |
Fernando Nunes, 2018-2021
From photochromic dyes to ophthalmic lenses
FCT / PTDC / QEQ-QOR / 0615/2014 (04 / SAICT / 2015/016726) | UTAD, POLO | Paulo Coelho, 2016-2019.
NASPA-Natural fungicides against air & soil post pathogens in the Atlantic Area.INTERREG Atlantic Area 2020 Transnational Cooperation Program | BIM / UTAD / 34/2018 | Fernando
Nunes, 2017-2021
-INTERACT, operation NORTE-01-0145FEDER- 000017, in Projct 1 - Animal Production-Introduction of Mediterranean legume grains for animal feeding.– Research Line - ISAC, | Paula
Oliveira, 2016-2019.
SPLICETHER - Application of splicing approaches to exploit alternative therapies for Lysosomal Storage Diseases: in vitro and in vivo studies.
Preserve quality in Arouquesa Meat. PDR2020-101-03109 | Maria Manuel Oliveira, 2017-2021

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 3.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 1

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). 
Através do programa Erasmus+ alguns docentes deste ciclo de estudos estabeleceram contactos com outras IES na Europa para que possa haver mobilidade dos estudantes
podendo desenvolver nessas instituições parte do trabalho conducente à sua dissertação de mestrado.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Through the Erasmus+ program, some teachers in this study programme have established contacts with other higher education institutions in Europe so that students can be mobile
and can develop in these institutions part of the work leading to their master's dissertation.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não se aplica.

6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicable.

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

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

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

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

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

7.2 Garantia da Qualidade

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem,
designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas. 

A Pró-Reitoria para a área da Qualidade dispõe de um gabinete técnico, sendo através desta estrutura que, regularmente, são proporcionados aos alunos, questionários no sistema
de informação de apoio ao ensino (SIDE), sobre as unidades curriculares e os docentes que as lecionam.
Esses dados após tratamento estatístico utiliza uma metodologia que permite classificar UC e Docentes em Críticos ou Excelentes. Todos os resultados são fornecidos às Escolas,
por curso e departamento. Internamente, esta ferramenta, entre outras, tais como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação ao seu desempenho
pedagógico.
Relativamente ao Sucesso Escolar, com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, nomeadamente, nº de alunos inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos
avaliados e nº de alunos aprovados, procede-se à construção de um conjunto de indicadores, de forma a possibilitar uma análise mais pormenorizada. Com estes resultados,
identificam-se UC com baixas taxas de aproveitamento escolar, com principal destaque para os alunos de 1ºano, sendo encaminhados para o Programa de Apoio ao Estudo no
Ensino Superior (PASS-UTAD), o Programa de Tutoria (PT-UTAD) e o Programa Study-Skills, consoante as necessidades identificadas.
Paralelamente, a UTAD tem o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar onde se identificam estudantes em situações de risco de abandono e se faz o
devido acompanhamento do estudante.
Estes e outros mecanismos fazem parte do Sistema de Avaliação do Desempenho do Processo Ensino-Aprendizagem, que tem início em estudos de diagnóstico até à elaboração de
um Plano de Melhoria por curso e respetiva implementação das ações nele definidas. Este sistema encontra-se em fase final de implementação a nível informático.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A UTAD obteve, em 2019, a acreditação, por 6 anos, no processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, e está, atualmente, em processo de acreditação do seu Sistema Interno de
Garantia da Qualidade, junto da mesma instituição.
A UTAD tem participado em alguns rankings, nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
obtendo a certificação de 2016 a 2022.

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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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 
No que diz respeito aos objetivos do ciclo de estudos, a organização curricular do mesmo e a tipologia das UCs permite aumentar a especialização dos estudantes em áreas do
saber necessárias para responder a desafios e necessidades nas áreas da Biologia e Bioquímica. A forte componente científica teórica, mas também com elevada componente
prática permite aos estudantes um aperfeiçoamento de competências práticas laboratoriais fundamentais para a sua independência futura em laboratórios ou Centros de
Investigação.

 A UTAD dispõem de uma plataforma eletrónica de apoio aos estudantes (SIDE) que disponibiliza informação necessária ao funcionamento das UCs do ciclo de estudos. Esta
plataforma é usada também como um instrumento para a monitorização da qualidade do ensino, dado que os alunos preenchem inquéritos que avaliam a prestação dos docentes e a
qualidade das UCs sob várias perspetivas. Os resultados da análise dos inquéritos são usados pelas DC e CP das Escolas para melhorar o processo de ensino aprendizagem. Os
meios técnicos e humanos cooperantes com o ciclo de estudos em apreço dão grande suporte aos estudantes. O corpo não docente é formado por técnicos com vínculo à UTAD
que exerce a sua atividade há mais de 20 anos. Os técnicos da estrutura de apoio pedagógico apoiam os docentes na gestão da plataforma SIDE. Existe um elevado envolvimento e
disponibilidade dos docentes para apoiar e orientar os estudantes, para além de que as competências do corpo docente estão claramente relacionadas com a bioquímica e são
comprovadas. Todos os docentes são doutorados há mais de 5 anos, e a maioria são membros integrados de centros de investigação já referidos anteriormente, apresentando
produção científica significativa, sendo uma garantia da atualização científica de docentes e estudantes. A coautoria de trabalho científicos de alunos e docentes revela um alto grau
de desempenho e de qualidade nos resultados do processo de ensino aprendizagem.

 Em alguns setores da Bioquímica a UTAD é instituição de referência de desenvolvimento tecnológico, inserindo e estabelecendo relações próximas com o tecido empresarial
envolvente, nomeadamente em áreas de toxicologia ambiental (p.e. efeito de xenobióticos na energética mitocondrial), química alimentar e síntese de compostos com efeitos
bioativos, entre outras.

 O ambiente e recursos materiais e espaciais do campus tais como acesso à biblioteca, acesso wireless, possibilidade de acesso regular a espaços laboratoriais (em regime de
voluntariado), instalações gimnodesportivas bem equipadas e um excelente enquadramento paisagístico do campus, constituem um estímulo à aprendizagem.

 Empenho da Direção de Curso atual, e das anteriores, na resolução de situações relatadas pelos estudantes que merecem intervenções rápidas, bem como no envolvimento de
divulgação deste ciclo de estudos no sentido de captação de novos estudantes.

8.1.1. Strengths 
Regarding the objectives of the study programme, its curricular organization and the typology of the UCs allows students to increase their specialization in areas of knowledge
necessary to respond to the challenges and needs in the areas of Biology and Biochemistry. The strong theoretical scientific component, but also with high practical components,
allows students to improve practical laboratory skills that are fundamental to their future independence in laboratories or research centers.

 The UTAD has an electronic student support platform (SIDE) that provides information necessary for the operation of the curricular units. This platform is also used as an instrument
for monitoring the quality of teaching as students completed surveys that assess teacher delivery and the quality of UCs from various perspectives. Survey analysis results are used
by DC and PC Schools to improve the teaching-learning process. The technical and human resources cooperating with the current study cycle provide excelent support to students.
The non-teaching staff is formed by technicians linked to the UTAD who has been active for over 20 years. The technicians of the pedagogical support structure support the teachers
in the management of the SIDE platform. There are a high involvement and willingness of teachers to help and guide students, and faculty skills are related to biochemistry and
proven. All teachers have doctorates for more than 5 years, and most are integrated members of research centers already mentioned, presenting significant scientific production,
being a guarantee of scientific updating of teachers and students. The co-authoring

 of the scientific work of students and teachers reveals a high degree of performance and quality in the outcomes of the teaching-learning process.
 In some sectors of Biochemistry, UTAD is a reference institution for technological development, inserting and establishing close relationships with the surrounding business

environment, namely in the areas of environmental toxicology (eg, the effect of xenobiotics on mitochondrial energy), food chemistry and synthesis of compounds with bioactive
effects, among others.

 The campus's material and spatial environment and resources such as library access, wireless access, regular access to laboratory space (voluntarily), well-equipped gym and
sports facilities, and excellent campus landscaping provide a stimulus for learning.

 Commitment of the current and previous Course Direction in solving situations reported by students that deserve quick interventions, as well as in the dissemination of this study
programme in order to attract new students.

8.1.2. Pontos fracos 
As unidades curriculares do ciclo de estudos em apreço com componente prática, exigem custos elevados para aquisição de reagentes e material, que se tem obtido com apoio dos
projetos de investigação dos docentes envolvidos, o que poderá por em risco a continuação da lecionação de todas as atividades práticas atualmente previstas nas diferentes UCs. 

 Não há qualquer percentagem da propina dos estudantes que possa ser usada para a aquisição de reagentes usados sobretudo para o desenvolvimento do trabalho experimental da
dissertação.

 Apesar da qualidade do corpo docente, existe uma sobrecarga letiva em todas as áreas de docência, implicando um maior esforço para desenvolver as atividades de investigação e
orientação científica de estudantes, sendo que alguns docentes estão, para além disso, altamente sobrecarregados com tarefas de gestão e de direção.

 Dificuldades na captação de estudantes devido, por um lado, à oferta educativa semelhante em outras instituições do ensino superior próximas da UTAD, e por outro às dificuldades
financeiras dos estudantes que são reduzidas no caso de se matricularem em 2º Ciclos mais próximos da sua área de residência.

 Existe uma baixa internacionalização do ciclo de estudos, no que respeita a estudantes e corpo docente, reflexo da pouca motivação para concurso a programas internacionais de
mobilidade, também como consequência da diminuição do poder económico da sociedade portuguesa, em particular em regiões desafiantes.

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

8.1.2. Weaknesses 
The curricular units of the study programme with a practical component, demand high costs for the acquisition of reagents and material, which has been obtained with the support of
the research projects of the teachers involved, which could jeopardize the continued teaching of all practical activities currently foreseen in the different UCs.

 There is no percentage of student tuition that can be used for the procurement of reagents used primarily for the development of the dissertation's experimental work.
 Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in all areas of teaching, implying a more considerable effort to develop research activities and scientific

orientation of students, and some teachers are also highly burdened with management tasks and direction.
 Difficulties in attracting students due, on the one hand, to the similar educational offer in other higher education institutions near UTAD, and, on the other, to the financial difficulties

of students, which are reduced if they enroll in higher education 2nd study programmes closest to their residence area.
 There is a low internationalization of the study cycle, as regards students and faculty, reflecting the lack of motivation to apply for international mobility programs, also as a

consequence of the diminishing economic power of Portuguese society, particularly in challenging regions.
The SIDE platform has some flaws, namely the difficulty of hosting many users simultaneously, making it difficult to enter the relevant information for students promptly. This
difficulty is related to the low capacity of the wireless network.

8.1.3. Oportunidades 
O corpo docente deste ciclo de estudos, está integrado em Centros de Investigação da UTAD com projetos em curso, cujas áreas de atuação estão relacionadas com as
competências desenvolvidas pelo plano curricular. Deste modo, a maioria dos estudantes realiza o trabalho experimental conducente à sua dissertação sob orientação dos
docentes, que assim integram os estudantes nos projetos de investigação.

 Os projetos estruturantes, em ligação direta e em parceria com o setor económico da região, fazem com que os estudantes sejam elementos de alavancagem da economia regional,
alarguem as suas perspetivas de empregabilidade, dando ao ciclo de estudos visibilidade regional e nacional.

 A organização da UTAD em unidades orgânicas menores, permite um maior conhecimento real da situação de cada oferta educativa, facilitando a atuação imediata em situações de
constrangimento. 
A existência de mecanismos internos de garantia da qualidade da oferta educativa, facilita a harmonização de procedimentos internos, a reflexão sobre constrangimentos e a
intervenção direta dos estudantes neste processo. Estas características são oportunidades para a melhoria constante do processo de ensino aprendizagem.

 O crescente desenvolvimento tecnológico e científico mundial, em áreas de relação próxima com a bioquímica, faz com que o mercado de trabalho, nacional e internacional, possa
absorver os estudantes cuja formação é ministrada pelo plano de estudos deste ciclo de estudos.

8.1.3. Opportunities 
The teachers of this study programme, are integrated into Research Centers of UTAD with ongoing projects, whose areas of expertise are related to the skills developed by the
course plan. Thus, most students carry out the experimental work leading to their dissertation under the guidance of teachers, who therefore integrate students in research projects.

 Structuring projects, in direct liaison and partnership with the economic sector of the region, make students an element of leverage of the regional economy, broaden their
employability prospects, giving the study programme local and national visibility.

 The organization of UTAD in smaller organic units allows a greater real knowledge of the situation of each educational offer, facilitating immediate action in cases of embarrassment.
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The existence of mechanisms quality assurance facilitates the harmonization of internal procedures, the reflection on constraints, and the direct intervention of students in this
process. These features are opportunities for the constant improvement of the teaching and learning process.
The growing technological and scientific development in the world, in areas of the close relationship with biochemistry, allows the national and international labor market to absorb
the students whose training is provided by the syllabus of this study programme.

8.1.4. Constrangimentos 
A existência de fortes polos de ensino universitário a curta distância de Vila Real, nomeadamente Porto e Braga, com uma oferta educativa mais diversificada dentro desta área de
estudo. 
Financiamento do Ensino Superior e da Investigação, que pode limitar a matrícula dos estudantes dado terem que pagar uma propina maior e colocar em causa a qualidade das
aulas práticas devido à impossibilidade de aquisição de material e reagentes necessários.
A diminuição de financiamento de projetos de investigação por parte da FCT e outras entidades de financiamento poderão traduzir-se na diminuição do número de projetos
financiados e dessa forma, diminuirão também as possibilidades de integração dos estudantes nas atividades e centros de investigação.
A economia portuguesa tem diminuído o poder económico da sociedade o que se reflete no número de estudantes que se candidata ao prosseguimento de estudos e, deste modo
cada vez menos estudantes do 1º Ciclo de estudos em Bioquímica e áreas afins se candidatem ao 2º ciclo de estudos em Bioquímica.

8.1.4. Threats 
The existence of strong poles of higher education within a short distance from Vila Real, namely Porto and Braga, with a more diverse educational offer within this area of study.
Higher Education and Research funding, which may limit student enrollment as they have to pay a higher tuition fee and jeopardize the quality of practical classes due to the
impossibility of acquiring necessary materials and reagents.
The decrease in funding for research projects by FCT and other funding entities could lead to a decline in the number of funded projects and, thus, also the possibilities for students
to integrate into research activities and centers.
The Portuguese economy has diminished the economic power of society, which is reflected in the number of students applying for further studies. Thus, fewer students in the 1st
study programme in biochemistry and related fields apply for the 2nd study programme in biochemistry.

The Portuguese economy has reduced the economic power of society, which is reflected in the number of students
applying for prossecuting studies.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Encontrar uma forma de financiamento específico, mais alargada para aquisição de material e reagentes, a serem usados nas aulas de carácter laboratorial, bem como para a
elaboração da investigação conducente à conclusão da dissertação. No sentido de poder colmatar esta última situação uma percentagem da propina deveria reverter para os
laboratórios dos docentes que orientam os estudantes no trabalho de investigação conducente à sua dissertação.

 Formalizar mais parcerias através de protocolos à escala regional, nacional e internacional, em áreas com menor massa crítica, mas que respondam às necessidades de mercado e
da sociedade em geral, como forma de atração de estudantes. Promover a oferta educativa a públicos ainda não visados mas que possam ser potenciais candidatos.

 Aumentar a internacionalização do ciclo de estudos, promovendo a maior participação dos estudantes e corpo docente em programas de mobilidade internacional (incoming e
outgoing) 

 Transferir parte significativa do trabalho burocrático para estruturas técnicas intermédias.
 Criação de uma plataforma informática com elevada capacidade de acesso onde devem ser armazenados os dados para consulta e aumentar a capacidade da rede wireless devido

ao número elevado de utilizadores em simultâneo nesta plataforma.

8.2.1. Improvement measure 
Find a specific, broader form of funding for materials and reagents to be used in laboratory classes, as well as for research leading to the dissertation. To solve this situation, a
percentage of the tuition fee should be transferred to the teachers' labs who guide students in research work leading to their dissertation.

 Formalize more partnerships through protocols at regional, national and international levels, in areas with less critical mass, but that respond to the needs of the market and society
in general, as a way of attracting students. Promote the educational offer to audiences not yet targeted but who may be potential candidates.

 Increase the internationalization of the study cycle, promoting greater participation of students and faculty in international mobility programs (incoming and outgoing).
 Transfer a significant part of the bureaucratic work to intermediate technical structures.

 Creation of a computer platform with high access capacity where data should be stored for consultation and increase the capacity of the wireless network due to the high number of
users simultaneously on this platform.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Todas as ações de melhoria indicadas apresentam prioridades alta e média, ainda que algumas não dependam diretamente da Direção de Curso e, por isso, não sejam medidas de
fácil implementação.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
All indicated improvement actions have high and medium priorities, although some do not depend directly on the Course Direction and, therefore, are not easy measures to
implement.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Não se aplica

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Not applicable

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

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

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

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

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 <sem resposta>
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9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


