
31/05/2021 ACEF/1920/1401431 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ad8c01e1-e36b-e1da-e4ec-5da5d8b0808b&formId=a461a72b-b8ef-c622-2a23… 1/39

ACEF/1920/1401431 — 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.
 NCE/14/01431

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2015-07-21

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._SinteseMelhorias_NCE_14_01431_MestradoEngBiomédica_FIM.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, 700k€) e o Interação Pessoa Computador (HCILab). Por outro lado, foi concluída a transferência de vários laboratórios de investigação para o edifício

Complexo Laboratorial, nomeadamente nas áreas de bioquímica, imunologia, biomateriais, biomecânica, imagiologia celular e cultura de tecidos. Adicionalmente, a abertura da
Unidade de Microscopia Electrónica da UTAD para apoio à área de Eng.ª Biomédica. Desde o início do funcionamento deste Mestrado a Direção do Hospital Veterinário da UTAD
apoia a demonstração de dispositivos médicos, realização de dissertações e mais recentemente, o seu laboratório de análise clínicas recebe alunos no âmbito da área de
Bioquímica.

De realçar que estes vários laboratórios permitem apoiar a realização de trabalhos de investigação no âmbito das várias unidade curricular do mestrado e recebem alunos a
desenvolver a sua dissertação.

 

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). On the other hand, the transfer of several research laboratories to the Laboratory Complex building was completed, namely in the areas of biochemistry,
immunology, biomaterials, biomechanics, cell imaging, and tissue culture. Additionally, the opening of the UTAD Electron Microscopy Unit to support the Biomedical Engineering
area. Since the beginning of this Master's degree, the UTAD Veterinary Hospital Board has supported medical device demonstration, dissertations, and more recently, its clinical
analysis laboratory has received students in the area of Biochemistry.

 
It should be noted that these various laboratories support the carrying out of research work within the different curricular units of the Masters and support students to develop their
dissertation.

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 universidade de UASTW e UAS Ernst-AbbeHochschule 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 course teachers 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
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4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Devido à crescente necessidade da utilização de recursos online na lecionação de algumas UC do curso, procedeu-se recentemente ao reforço da infraestrutura wireless eduroam

nas salas de aula do edifício “Pólo I da ECT” e ao reequipamento de algumas salas de aula com o intuito de facilitar a utilização de equipamentos informáticos portáteis durante as
aulas (cadeira, mesas e cablagem para ligação de equipamentos portáteis).

 Adicionalmente 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 partir do ano letivo de 2015/16. O PT tem como missão promover a integração e o sucesso académico dos estudantes ao longo do seu percurso no
Ensino Superior, 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.

 

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 along their path in the university, contributing through the involvement of teachers to optimize the
teaching and learning processes. The Biomedical Engineering study plan 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.
 Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._DR- 2ºc Eng. Biomédica.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):
 529

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:
523

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:
 421

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.
 30

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.
 Poderão candidatar-se ao Mestrado em Engenharia Biomédica:

 • Os titulares do grau de licenciado, ou equivalente legal, em Engenharia Biomédica, Bioengenharia e outras licenciaturas em áreas afins;
 • Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, nas áreas da engenharia Biomédica e Bioengenharia, ou áreas afins, conferido por um 1º ciclo de estudos organizado de

acordo com os princípios do Processo de Bolonha;
 • A Direção de curso poderá propor ao conselho científico a admissão de candidaturas de titulares de outros diplomas, desde que o respetivo currículo demonstre uma preparação
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científica adequada ao curso.
As candidaturas serão apreciadas com base na classificação final da licenciatura, na área de formação de base, bem como no currículo escolar, científico e/ou profissional.

1.11. Specific entry requirements.
May apply to the Biomedical Engineering Master program candidates who:
- hold a bachelor degree, or legal equivalent, in Biomedical Engineering, Bioengineering and other bachelor degrees in related areas;
- hold a foreign higher education academic degree, in the areas of Biomedical Engineering, Bioengineering or related areas, granted by a 1st study cycle organized according to the
Bologna Process principles;
- the course's direction can propose to the Scientific Council admission of candidates holding other diplomas, provided that their curricula demonstrate a scientific adequacy to the
course.
Applications will be assessed based in final grades of the bachelor course, in the basic educational area, as well as in the academic, scientific and/or professional curricula.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

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.
Este  mestrado  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
 diferentes  especialidades  da Engenharia  Biomédica,  procurando  ao  mesmo  tempo  potenciar  sinergias  resultantes  da  integração  entre  as ciências  da  vida  e  as  ciências
 de  engenharia. O  plano  de  estudos  tem  em  consideração  a  formação  obtida  pelos  alunos  das  licenciaturas  de Bioengenharia  e  Engª  Biomédica,  lecionadas  na  UTAD,
 pois  são as  principais  fontes de  captação  de  candidatos  para  o  mestrado.  No  desenho  do  plano  de  estudos  houve  a  preocupação  em  criar um  encadeamento  entre  as
 unidades  curriculares  de  1º  ciclo  e  as  que  integram  a  proposta  do  2º  ciclo.   O  mestrado  em  Engenharia  Biomédica  está  organizado  em  dois  ramos  ou  especializações:
 Instrumentação  e  Informática  Médica  (IIM) e  Bioprocessos  e  Biomateriais  (BB).

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, 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.
This  master  course  is  proposed  jointly  by  the  School  of  Science  and  Technology  and  by  the School  of  Life  and  Environmental  Sciences,  covering  different
 specializations  of  Biomedical  Engineering,  at  the same  time  intending  to  empower  synergies  resulting  from  the  integration  between  life  sciences  and engineering
 sciences. The  proposed  study  plan  takes  into  consideration  the  education  obtained  from  the  bachelors  in  Bioengineering and  Biomedical  Engineering  that  are  offered  at
 UTAD,  which  are  expected  to  be  the  main  source  of  recruitment for  the  master  course.  In  the  design  of  the  study  plan  there  was  a  concern  in  creating  a  chaining
 between  the curricular  units  of  bachelor  and  master  courses. The  Master  in  Biomedical  Engineering  is  organized  in  two  branches  or  specializations: -   Instrumentation
 and  Medical  Informatics  (IIM)
-   Bioprocesses  and  Biomaterials  (BB) 

UTAD provides an integrative environment that accompanies a student from the moment they start the tutoring program, as well as free foreign language learning programs courses
with different proficiency levels. In addition, UTAD offers a Soft-Skills training plan that enables students to adquire knowledge including: group dynamics, entrepreneurship,
volunteering, time management, 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 sport practice supervised by monitors. Moreover, they organize several sporting events
during all 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):
Instrumentação e Informática Médica Instrumentation and Medical Informatics
Bioprocessos e Biomateriais Bioprocesses and Biomaterials

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

2.2. Estrutura Curricular - Instrumentação e Informática Médica

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Instrumentação e Informática Médica

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Instrumentation  and  Medical  Informatics

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

Engenharia e técnicas afins/Engineering and
Related Technics ETA/ERT 66 24 Opt. ECTS: 24 ETA ou 18ETA+6CV ou 12ETA+12CV/ 24 ERT or

18ERT+6LS or 12ERT+12LS
Ciências da Vida/Life Sciences CV/LS 18 0
Ciências da Saúde/Health Sciences CS/HS 6 0
Ciências Empresariais/Management Sciences CE/MS 6 0
(4 Items)  96 24  

2.2. Estrutura Curricular - Bioprocessos e Biomateriais

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Bioprocessos e Biomateriais
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2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Bioprocesses  and  Biomaterials

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

Engenharias e Técnicas Afins/Engineering and
Related Technics ETA/ERT 18 0

Ciências da Vida/Life Sciences CV/LS 66 24 Opt. ECTS: 24 CV ou 18CV+6ETA ou 12CV+12ETA/ 24 LS or
18LS+6ERT or 12LS+12ERT

Ciências da Saúde/Health Sciences CS/HS 6 0
Ciências Empresariais/Management Sciences CE/MS 6 0
(4 Items)  96 24  

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 regentes das unidades curriculares (UC) têm definido metodologias de ensino que permitem uma grande participação dos alunos, tendo em vista o desenvolvimento da sua
autonomia, assegurar a aquisição e consolidação dos ensinamentos propostos. Assim, identifica-se a utilização de várias metodologias de ensino participativo, trabalhos em grupo
e individual, que permitem aos alunos uma consolidação progressiva dos conhecimentos e aos docentes verificar se os objetivos propostos foram atingidos. Adicionalmente,
através dos questionários que os alunos preenchem, no final de cada semestre e reuniões com a Direção de Curso e representantes de alunos permitem complementar a validação
das metodologias.
No desenvolvimento e defesa da dissertação é visível se os alunos atingiram os objetivos globais de formação.
Finalmente, o relatório de Autoavaliação de cada UC e o relatório anual de curso são fundamentais para alcançar um sistema de garantia de qualidade.

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) have defined teaching methodologies that allow high participation of the students, aiming at the development of their
autonomy, assuring the acquisition and consolidation of the proposed teachings. Thus, it is identified the use of various participatory teaching methodologies, group, and individual
work, which allow students to progressively consolidate knowledge and teachers to verify if the proposed objectives have been achieved. Additionally, through the questionnaires
that students fill out at the end of each semester and meetings with the study plan Director and student representatives, allow complementing the validation of the methodologies.
In the development and defense of the dissertation, it is visible if the students have reached the overall training goals. Finally, each UC Self-Assessment report and annual course
report are critical to achieving a quality assurance system.

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 a colocar aos alunos de forma a fomentar o trabalho autónomo e contínuo, 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 allow to assess 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 Course Direction, through periodic 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 Course
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. Os alunos tomam conhecimento dessa ficha e podem sugerir alterações fundamentadas (no prazo de 15 dias). 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 unidade curricular. 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 each semester, the teachers fill a form in the learning support system (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. The students can suggest changes during the first 15 days of the semester. At the end of each semester, students fill a survey that includes questions about how well
assessment of the learning objectives of each curricular unit. The results of this survey allow to find out possible deviations and define corrections. The Study Programme's Diretor
and the ECT Pedagogical Council ensure this procedure by monitoring the activity of completing the form 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  mestrado  em  Engenharia  Biomédica  compreende  120  ECTS,  distribuídos  por  4  semestres.  O  primeiro  ano  do curso  possuí  10  unidades  curriculares  (UC),  6  das  quais

 obrigatórias  e  de  tronco  comum  aos  2  ramos.  Em  cada ramo  do  mestrado,  os  alunos  terão  que  selecionar  4  UC  optativas  de  uma  lista  de  8.  Além  das  UC  optativas
indicadas  será  permitido  ao  aluno  realizar  qualquer  outra  UC  oferecida  pela  UTAD (designada por UC "Extra"),  desde  que  o  número  de créditos  seja  igual  a  6  ECTS  e
 obtenha  o  parecer  favorável  da  Direção  do  curso,  do  Conselho  Científico  e  do Conselho  Pedagógico. Assim, no atual ano letivo 2019/2020, por conveniência da Distribuição
de Serviço Docente e interesse manifestado pelos alunos, no âmbito da UC "Extra" foi selecionada a UC "Inteligência Artificial".

 

 No  2º  ano  do  curso,  a  dissertação  possuí  um  total  de  48  ECTS  distribuídos  entre  o  1º  e 2º  semestre. De salientar, que como o número de UC optativas é vasto e face ao
número de alunos inscritos em cada ano letivo, e tendo em conta as opções escolhidas pelos alunos em cada semestre, algumas UC não funcionam em determinados anos letivos.
Desta forma, existem docentes do curso que em alguns anos letivos não têm distribuição de serviço docente atribuída em relação ao mestrado em Eng. Biomédica. Assim, em
algumas fichas de docentes (apresentadas na secção 3.3), os docentes não têm horas do curso atribuídas.

 
O Mestrado em Engenharia Biomédica goza da forte colaboração interdepartamental e multidisciplinar ao nível do ensino e investigação na UTAD. Por outro lado, a colaboração ao
nível local com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, abre oportunidades de focar o ensino na resolução de problemas reais na área da saúde. Ao nível nacional, a
rede de colaboração de investigação dos seus docentes tem permitido a orientação conjunta de dissertações. Em particular, a colaboração com o Centro de Investigação em
Engenharia Biomédica (C-BER) INESC TEC, Instituto de Investigação em Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos  (I3Bs), Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S),
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Universidade do Minho (UM) e Universidade de Aveiro (UA). 

 
De forma a acompanhar a evolução e inovação na área da Engenharia Biomédica, bem como de ir ao encontro das competências procuradas pelos empregadores nos jovens
mestres, na secção 9 propõem-se a alteração ao plano de estudos.

 

2.4 Observations.
 The Master in Biomedical Engineering comprises 120 ECTS, distributed by 4 semesters. First year has 10 curricular units (UC), 6 of which are mandatory and main track in the two

branches. In each branch, students must select 4 optional UC from a list of 8. Beyond these optional UC the students will be allowed to choose any other UC offered by UTAD, as long
as it has 6 ECTS and gets approval from the course's direction, Scientific Council and Pedagogical Council. Thus, in the current academic year 2019/2020, for the convenience of
Teaching Service Distribution and enthusiasm of students, under the "Extra" CU was selected the "Artificial Intelligence" CU. In the second year, the master thesis has a total of 48
ECTS distributed by the first and second semesters. Note that as the number of optional CU is vast, and considering the number of students enrolled in each school year, and their
choice of optional subjects, some CU do not open in specific school years. Thus, there are Professors of the study plan that, in some school years, have no distribution of teaching
service assigned to the master's degree in Biomedical Eng. Thus, in some teacher files (see in section 3.3), teachers do not have assigned course hours.
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The Master of Science in Biomedical Engineering has an active interdepartmental and multidisciplinary collaboration in teaching and research at UTAD. On the other hand,
cooperation at the local level with the Trás-os-Montes e Alto Douro Hospital Center opens opportunities to focus education on solving real health problems. At the national level, the
collaborative research network of its faculty members has allowed the joint orientation of dissertations. In particular, the collaboration with the Research Center in Biomedical
Engineering (C-BER) INESC TEC, Research Institute for Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics (I3Bs), Institute for Health Research and Innovation (i3S), Faculty of
Engineering, University of Porto (FEUP), University of Minho (UM), and University of Aveiro (UA).

To keep up with developments and innovation in the field of biomedical engineering, as well as meeting the skills sought by employers in young people masters, section 9 proposes
to amend 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.
 - Luís José Calçada Torres Pereira (Diretor), Professor Auxiliar 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

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

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, Comparativa e Tecnológica 55 Ficha submetida

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

António Luís Gomes Valente Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Argentina Maria Soeima Leite Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida
Armando da Assunção Soares Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida
Carlos Alberto Antunes Viegas Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 75 Ficha submetida
Dario Loureiro dos Santos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Biologia Celular e Molecular 100 Ficha submetida
Eduardo José Solteiro Pires Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida
Elisete Maria Rodrigues Correia Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Probabilidades e Estatística 100 Ficha submetida
Fábio André Magalhães Pereira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida
Francisco Alexandre F. Biscaia
Godinho Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

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

Gilberto Paulo Peixoto Igrejas Professor Associado convidado ou
equivalente Doutor Genética e Biotecnologia 15 Ficha submetida

Gina Marques de Carvalho Santos Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

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

João Agostinho Batista de Lacerda
Pavão Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

João Manuel Pereira Barroso Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 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 Paulo Barroso de Moura
Oliveira

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

Luís José Calçada Torres Pereira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida
Luis Miguel Joaquim Marques
Antunes

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Manuel José Cabral dos Santos
Reis

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Marco Paulo Duarte Naia Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Física – Especialidade de Física Experimental 100 Ficha submetida
Maria de Lurdes Ribeiro Pinto Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Maria dos Anjos Clemente Pires Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

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

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

Paula Alexandra Martins de
Oliveira

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Paula Cristina Avelar Rodrigues Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida
Paula Filomena Martins Lopes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida
Pedro Alexandre Mogadouro
Couto Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Pedro José de Melo Teixeira Pinto Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia 100 Ficha submetida

Raquel Maria Garcia dos Santos
Chaves

Professor Associado ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Raul Morais dos Santos Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Ronaldo Eugénio Calçada Dias
Gabriel 

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

Salviano Filipe Silva Pinto Soares Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnicav/ Electrical Engineering 100 Ficha submetida

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

Vitor Manuel Costa Pereira
Rodrigues 

Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas 100 Ficha submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a461a72b-b8ef-c622-2a23-5db2d785e704/annexId/6cc5b735-9f81-9999-a8ae-5dd2c2aa7fd2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/a461a72b-b8ef-c622-2a23-5db2d785e704/annexId/89626f38-14d6-1b88-4e44-5dd2c29200a9
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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.
 42

3.4.1.2. Número total de ETI.
 40.45

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: 39 96.415327564895

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): 40.45 100

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 40.45 100 40.45

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 40.45

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 40.45 100 40.45

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 40.45

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 a technical and administrative nature is ensured by 13 employees of Science and

 Technology School, namely, of the Depart. Engineering, Mathematics and Physics and 22 employees of 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 are in a full
 dedication regime and the group possesses a good level of base formation, well prepared to carry out their

 duties both to support the lab and the logistics of managing other paperwork related to the study program.

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 que (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 programmes 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 programmes 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, {11, 2, 1} with

 {12,11,9} years of schooling, respectively), and with 4 operational assistants ({3,1} with {12,4} years of
 schooling, respectively).

5. Estudantes
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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. 
11

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 40
Feminino / Female 60

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 7
2º ano curricular 4
 11

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 25 30 20
N.º de candidatos / No. of candidates 12 9 13
N.º de colocados / No. of accepted candidates 12 9 12
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 5 3 7
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 12.6 12 12.6
Nota média de entrada / Average entrance mark 15.9 15.5 15.1

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A maioria dos estudantes que ingressaram no curso de Mestrado em Engenharia Biomédica são provenientes da Licenciatura em Engenharia Biomédica e da Licenciatura em
Bioengenharia da UTAD. A origem geográfica destes alunos é Trás-os-Montes e Alto Douro e a região entre Douro e Minho.

Em relação à procura do Ciclo de Estudos, no ano lectivo 2018/2019 (último ano) por decisão da Reitoria da UTAD, o Mestrado em Engenharia Biomédica não abriu para o 1.º ano (em
alternância com outros ciclos de estudos), sendo apenas autorizada a matrícula de 3 alunos que já frequentavam UC isoladas do Mestrado no ano lectivo 2017/2018.

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Most of the students who have entered the Master of Biomedical Engineering course are from the Biomedical Engineering Degree and the UTAD Bioengineering Degree. The
geographical origin of these students is Trás-os-Montes and Alto Douro and the region between Douro and Minho.

 
Regarding the demand for the Cycle of Studies, in the academic year 2018/2019 (last year) by decision of the Rectory of UTAD, the Master in Biomedical Engineering did not open for
the 1st year (alternating with other study cycles). Only 3 students were alowed to enroll on Master program, since they were already attending subjects of the master in the 2017/2018
academic year.

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 9 9 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 9 6 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 3 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 1
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). 

As dissertações defendidas nos últimos 3 anos são:
 

2017:
 -"Hemodinâmica da bifurcação da artéria aorta abdominal; Análise de indíces hemodinâmicos", 19 valores;

 -"Escoamento Sanguíneo pulsado na artéria aorta abdominal infra-renal e nas bifurcações das artérias ilíacas", 17 valores;
 -"Scaffold development for rotator cuff repair", 19 valores;

 -"Propriedades mecânicas do tecido ósseo cortical de modelos animais de cancro da bexiga e do colo do útero", 19 valores;
 -"Análise e modelação de sinais fisiológicos para a melhoria do desempenho desportivo em atletas", 17 valores;

 -"Avaliação de atividade muscular através de eletromiografia",19 valores;
 

2018:
 -"Estudo de um modelo de tratamento e análise do risco de úlceras de pressão", 16 valores;

 -"Estudo de um modelo de tratamento e análise do risco de quedas em ambiente hospitalar", 16 valores;
 -"Extratos de plantas da família lamiaceae ricos em polifenóis: estudos in vitro perspetivando as suas aplicações biomédicas", 18 valores;

-"Biocompatible silk-fibroin electrospun matrices for in vitro cell cultura", 18 valores;
 -"Sistemas Baseados em casos: Aplicação à Saúde", 17 valores;

 -"Deposição de filmes do sistema (bi,lu)-FE-O e estudo da sua potencial utilização como biossensores, 18 valores;
 -"Influência do perfil da velocidade do batimento cardíaco na hemodinâmica na bifurcação da aorta abdominal", 17 valores;

 -"Diagnóstico automático no cancro da mama", 18 valores;
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-"Análise da Variabilidade da frequência cardíaca em Indivíduos saudáveis e doentes", 18 valores;

2019:
-"Contribution to the Characterization of the Glucocorticoid Treated Ovariectomised Osteoporotic Sheep Model for Pre-Clinical and Translational Studies in Orthopaedic Research-
Bone Mineral Density and Histological and Histomorphometric Analysis", 19 valores;
-"Desenvolvimento de aplicações de escalas de avaliação em saúde", 18 Valores;
-"layer-by-layer coated microparticle templates for biomedical application", 20 valores;
-"Estudo de Sinais de ECG de Indivíduos sujeitos a situações de Stress", 19 valores;
-"Contribution to the characterization of reinforced silk fibers pulled out of silkworms directly fed with nanoparticles", 19 valores;
-"The modeling of na enterprise architecture in Hospital Wards using archimate", 19 valores.

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). 
The dissertations defended in the last 3 years are:

2017:
-"Hemodynamics of abdominal aortic artery bifurcation; Analysis of hemodynamic indications", 19 values;
-"Pulsed blood flow in the infra-renal abdominal aorta and bifurcations of the iliac arteries", 17 values;
-"Scaffold development for rotator cuff repair", 19 values;
-"Mechanical properties of cortical bone tissue from animal models of bladder and cervical cancer", 19 values;
-"Analysis and modeling of physiological signals for the improvement of sports performance in athletes", 17 values;
-"Evaluation of muscle activity by electromyography", 19 values;

2018:
-"Study of a treatment model and pressure ulcer risk analysis", 16 values;
-"Study of a treatment model and analysis of the risk of falls in a hospital environment", 16 values;
-"Extracts of polyphenol-rich lamiaceae plants: in vitro studies with a view to their biomedical applications", 18 values;
-"Biocompatible silk-fibroin electrospun matrices for in vitro cell culture", 18 values;
-"Case-Based Systems: Application to Health", 17 points;
-"Deposition of films of the (bi, lu) -FE-O system and study of their potential use as biosensors, 18 values;
-"Influence of heart rate velocity profile on hemodynamics in abdominal aorta bifurcation", 17 values;
-"Automatic diagnosis in breast cancer", 18 values;
-"Analysis of Heart Rate Variability in Healthy and Sick Individuals", 18 values;

2019:
- "Contribution to the Characterization of the Glucocorticoid Treated Ovariectomized Osteoporotic Sheep Model for Pre-Clinical and Translational Studies in Orthopedic Research-
Bone Mineral Density and Histological and Histomorphometric Analysis", 19 values;
- "Development of health assessment scale applications", 18 Values;
- "layer-by-layer coated microparticle templates for biomedical application", 20 values;
- "Study of ECG Signals of Stressed Individuals", 19 values;
- "Contribution to the characterization of reinforced silk fibers pulled out of directly fed silkworms with nanoparticles", 19 values;
- "The modeling of at enterprise architecture in Hospital Wards using archimate", 19 values.

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 apresentam níveis de sucesso escolar bons. Quando se considera o número dos alunos aprovados sobre os avaliados o valor médio
global é elevado.
Adicionalmente, regista-se um equilíbrio no sucesso escolar das diferentes áreas científicas do ciclo de estudos.

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 present good levels of school success. When considering the number of students approved over the students evaluated, the overall average value is
high.
Additionally, there is a balance in the academic achievement of the different scientific areas of the study cycle.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
A abertura do Mestrado em Engenharia Biomédica na UTAD foi no ano letivo de 2015/2016 e os primeiros alunos que concluíram a sua formação foi no fim do ano letivo 2016/2017.

 Segundo os dados fornecidos pelo Gabinete de Gestão da Qualidade da UTAD, 20 alunos concluíram o Mestrado em Engenharia Biomédica na UTAD, até 2018. Por outro lado,
segundo os dados publicados na Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, não houve desempregados em 2017 e estavam apenas desempregados 2 mestres em 2018 .
Assim, segundo estes dois indicadores, a taxa de empregabilidade foi de 90% em 2018.

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). 
The opening of the Master in Biomedical Engineering at UTAD was in the 2015/2016 school year, and the first students completed their training at the end of the 2016/2017 school
year.

 According to data provided by UTAD's Quality Management Office, 20 students completed the Master's Degree in Biomedical Engineering at UTAD by 2018. On the other hand,
according to data published by "Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência," there were no unemployed in 2017, and only two masters were unemployed in 2018.

 Thus, according to these two indicators, the employability rate was 90% in 2018.

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. No mestrado em Engenharia Biomédica na
UTAD, os valores são ligeiramente inferiores, o que pode ser explicado pelo fato do mestrado ter lançado no mercado de trabalho os primeiros graduados no final de 2017.

 
Com a finalidade de melhorar a taxa de empregabilidade, existe uma adesão crescente dos alunos ao plano de Soft-Skills da UTAD, que permite obter conhecimentos,
nomeadamente em: dinâmica de grupo, empreendedorismo, voluntariado, gestão do tempo, falar em público, gestão de projetos, trabalhos em equipa e pesquisa ativa de emprego.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
At the national level, the area of Biomedical Engineering has a very high employability rate, in particular, 98.7% in 2018. In the Master's degree in Biomedical Engineering at UTAD, the
values are slightly lower, which can be explained by the fact that the Master has launched in the labor market the first graduates at the end of 2017.

 
In order to improve the employability rate, there is a growing adherence of students to the UTAD Soft-Skills plan, which enables them to gain knowledge, namely: group dynamics,
entrepreneurship, volunteering, time management, public speaking, management projects, teamwork, and active job search.

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

Centre for the Research and Technology of Agro-Environment and Biological
Science (CITAB)

Muito Bom / Very
Good

Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro 10 -

Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science
(INESC-TEC)

Muito Bom / Very
Good Universidade do Porto 8 -

Biosystems & Integrative Sciences Institute (BioISI) Muito Bom / Very
Good Universidade de Lisboa 4 -

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

Universidade de Trás-os-
Montes and Alto Douro 5 -

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

Universidade de Trás-os-
Montes and Alto Douro 3 -

Center of Computational and Stochastic Mathemathics (CEMAT) Muito Bom / Very
Good Univesidade de Lisboa 1 -

LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics Excelente / Excellent Universidade do Porto 1 -
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Institute of Electronics and Informatics Engineering of Aveiro (IEETA) Muito Bom / Very
Good

Universidade de Aveiro 2 -

Centre for Transdisciplinary Development Studies (Centro de Estudos
Transdisciplinares para o Desenvolvimento- CETRAD) Bom / Good Universidade de Trás-os-

Montes and Alto Douro 1 -

Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development
(CIDESD)

Muito Bom / Very
Good

Universidade de Trás-os-
Montes and Alto Douro 1 -

Centre in the area of Green Chemistry (Laboratório Associado para a Química
Verde - LAQV-REQUIMTE) Excelente / Excellent Universidade Nova de Lisboa 1 -

3B’s Research Group (Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics) Excelente / Excellent Universidade do Minho 2 -
Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes (CEMMPRE) Excelente / Excellent Universidade Coimbra 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/a461a72b-b8ef-c622-2a23-5db2d785e704
 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/a461a72b-b8ef-c622-2a23-5db2d785e704
 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 do curso de Engenharia Biomédica, sendo os fundadores da empresa um docente e uma ex-aluna do curso. 

 
Destaca-se, em parceria com o C-BER INEST TEC, o desenvolvimento de metodologia para o Rastreio precoce do cancro do pulmão e rastreio do Glaucoma

 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, que tem como objetivo principal dar a conhecer as tecnologias e inovações da
UTAD, com grande foco nas parcerias com empresas. 

 

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 the development/techniques
 of differentiated solutions, lectures and demonstrations of equipment and software in the area of Biomedical.

 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 course

 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 under Biomedical Engineering study plan, being the founders of the

company a teacher and a former student. In partnership with C-BER of INEST-TEC, we highlight the development of a methodology for Early Lung Cancer Screening and Glaucoma
Screening.

 The Faculty study plan participates in the editorial board of magazines 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 partnerships with companies.

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€;

 -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, H2020MSCA-RISE- 2016, 1M€.
 -Development of an innovative composite system for comminuted bone fracture stabilization. POCI-01-0145-FEDER-028225.'', 2018--2021, 196k€.

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€;
 -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€.

 -Development of an innovative composite system for comminuted bone fracture stabilization. POCI-01-0145-FEDER-028225.'', 2018--2021, 196k€.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a461a72b-b8ef-c622-2a23-5db2d785e704
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a461a72b-b8ef-c622-2a23-5db2d785e704
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ad8c01e1-e36b-e1da-e4ec-5da5d8b0808b&formId=a461a72b-b8ef-c622-2a2… 10/39

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 7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 30
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 26
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 19

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 do Mestrado 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, BioISI, CECAV e CQVR. O corpo docente que leciona o curso é qualificado e quase na totalidade trabalham em tempo integral de 100% para a UTAD.

Por outro lado, o corpo docente tem
 experiência, de ensino e investigação, nas unidades curriculares reconhecidas internacionalmente no ensino de Eng. Biomédica. 

 Se no primeiro ano os alunos do Mestrado tomam conhecimento da investigação dos seus professores, no segundo ano os alunos tornam-se elementos ativos desenvolvendo a sua
investigação numa das áreas de Engenharia Biomédica durante a Dissertação. De realçar, a diversidade de temas nas dissertações já defendidas, desenvolvidas em colaborações
com Centros de Investigação e outras Universidades Nacionais e Internacionais, nomeadamente no Centro de Investigação CIBER-BBN (Bioingeniería, Biomateriales y
Nanomedicina) da Universidade de Zaragoza e na Univerdidade de Applied Science Technikum Wien (UASTW).

 
As expectativas do mercado de trabalho e os desafios aos novos mestres exaltam a necessidade de

 reforçar as competências dos alunos nas áreas das tecnologias de informação e eSaúde. Por outro lado, a estreita colaboração com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, deve ser reflectida no Plano de Estudos, ao nível do ensino da gestão e clínica hospitalar, bem como um local privilegiado para estágios e desenvolvimento de dissertações.

 
Após uma fase difícil para a economia portuguesa e das famílias é expectável um incremento no número de

 alunos em mobilidade Erasmus+.
 

Os alunos de 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 e investigadores. Há também uma adesão crescente dos alunos ao plano extra-curricular de SoftSkills da UTAD, que permite obter conhecimentos, nomeadamente em:

dinâmica de grupos, empreendedorismo, voluntariado, gestão do tempo, falar em público, gestão de projeto, trabalho em equipa e pesquisa ativa de emprego.
 

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

particular in INESC TEC - Polo UTAD, CITAB, BioISI, CECAV, and CQVR. The faculty that teaches the study plan is qualified, and almost all work full time for UTAD. On the other hand,
the faculty has experience in teaching and research in the UC area, recognized internationally in Biomedical.

 
If, in the first year, students of the Masters become aware of the teachers' research, in the second year, students become active elements developing their research in one of the
areas of Biomedical Engineering during the Dissertation. Of note, the diversity of themes in the dissertations already defended, developed in collaborations with Research Centers
and other National and International Universities, namely in the Research Center CIBER-BBN (Bioingeniería, Biomaterials y Nanomedicina) of the University of Zaragoza and in the
University of Applied Science Technikum Wien (UASTW).

 
Labor market expectations and challenges for new teachers highlight the need to strengthen students' skills in the areas of information technology and eHealth. On the other hand,
the close collaboration with the Trás-os-Montes and Alto Douro Hospital Center should be reflected in the Study Plan, in the teaching of hospital management and clinic, as well as a
privileged place for internships and dissertation development.

 
Following a difficult phase for the Portuguese economy and households, an increase in the number of Erasmus + mobility students.

 
Students of Biomedical Engineering have a student Association committed to academic life and pedagogical valorization. In this sense, we highlight the student organization of the
"Biomedical Engineering Workshop," (an annual meeting) where the former students present their academic and professional experience. For this event, students also invite
companies and researchers. There is also a growing adherence of students to UTAD's SoftSkills extracurricular plan, which enables them to gain knowledge, including group
dynamics, entrepreneurship, volunteering, time management, public speaking, project management, teamwork, and active research employment.

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).
 7.1.2._Mestrado em Engenharia Biomédica - RELATÓRIO ANUAL DO CURSO_FIM.pdf

 

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/a461a72b-b8ef-c622-2a23-5db2d785e704/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


31/05/2021 ACEF/1920/1401431 — Guião para a auto-avaliação
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7.2 Garantia da Qualidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES.pdf
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obtendo a certificação de 2016 a 2022.
Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.
Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros.

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
- 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 interface com as ciências da vida.

- Professores integrados em centros de investigação permitindo receber alunos nos seus laboratórios e enquadra-los em projetos de investigação, inovação e desenvolvimento no
âmbito da Dissertação, e com vários exemplos de colaboração 

 em rede com centros de investigação e Universidades Nacionais e Internacionais.
 

- Empenhamento e interesse do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro na parceria com a UTAD na inovação, investigação e ensino em saúde. 

- A UTAD tem um Hospital Veterinário e um Biotério permitindo investigação com recurso a experimentação animal tendo os alunos de Mestrado em Engenharia Biomédica formação
nesta área prevista no plano de estudos. 

 
- A experiência educativa em Engenharia Biomédica com planos de estudo, 1.º ciclo (3 anos) e 2.º ciclo (2 anos), de acordo com o Acordo de Bolonha para o Ensino Superior
Europeu, permite a mobilidade de estudantes a nível nacional e internacional, com bom feedback dos alunos no mercado de trabalho. 

 
- 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 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 interface with life sciences.

 
-The study plan Professors are members of research centers, allowing students to join their labs and research teams during the dissertation, and take part of innovative projects.
There are several examples of network cooperation with national and international research centers and universities, during student’s dissertations.

 
-Willingness and interest to contribute to Healthcare innovation joining together the local Hospital Centre and UTAD on teaching and research.

 
- The UTAD has a Veterinary Hospital and a Vivarium/Bioterium that allows research using animal experimentation, and UTAD´s Biomedical Engineering master's students can have
academic training in this field.

 
- Educational experience on Biomedical Engineering study plans, with a structure 1st cycle (3 years) and 2nd cycle (2 years), according to the Bologna Agreement for European
Higher Education, enables student national and international mobility, with good feedback from former students, that have already joined the job market. 

 
-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

 
-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 
- Ramos de especialização no Mestrado em Engenharia Biomédica pouco claros para os alunos, sem diferenciação da oferta educativa existente noutras Universidades.

 
- Na Licenciatura e Mestrado em Engenharia Biomédica da UTAD, encontram-se as UCs reconhecidas internacionalmente neste curso de Engenharia. No entanto, se a formação em
Engenharia Biomédica na UTAD ao nível de 1.º Ciclo deve ser de banda larga, a formação em cada ramo do 2.º ciclo deve ser mais focada nas competências a desenvolver, do que
reconhecemos atuamente no Mestrado em Engenharia Biomédica da UTAD.

 
- Após 5 anos da proposta de criação do mestrado em Engenharia Biomédica, o plano de estudos existente precisa de ser ajustado às necessidades dos empregadores e
oportunidades de emprego.

 
- O relacionamento com o tecido empresarial, embora melhorado com a instalação do parque de ciência e tecnologia (Regia Douro Park) e o dinamismo do anual Summer
Innovotaion Campus, continua a ser reduzido o contacto dos alunos com o tecido empresarial do Cluster da Saúde.

 
- Embora haja ações de divulgação efetuadas pela Gabinete de Relações Internações da UTAD e Direção de Curso, o número de alunos em programas internacionais de mobilidade
“incoming” e “outcoming” está abaixo do desejável.

 
- Escassos recursos financeiros disponibilizados para apoiar o ensino, a investigação e atividades extracurriculares do curso. 

 

8.1.2. Weaknesses 
- The specialization skills on the current Master on Biomedical Engineering is unclear to students, without difference from the educational offer of other Portuguese Universities.

 
- The Curricular Units that internationally distinguish a Biomedical Engineering Degree from other Engineering Degrees, can be found at UTAD's Bachelor and Master Study plans on
Biomedical Engineering. However, if the study plan structure is intended to be broadband on the First Cycle, teaching on Second Cycle must be more focused on the skills that we
intend to develop on each specialization branch.

 
- Five years after the creation of the second cycle on Biomedical Engineering at UTAD, the existing study plan needs to be adjusted to the new employers' needs and job
opportunities.

 
- Although the cooperation with companies and industry has been improved, with the installation of the science and technology park at Vila Real (Regia Douro Park) and the
dynamism of the Annual Summer Innovotaion Campus, students contact with the companies from Health Cluster is still reduced.
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- Although UTAD´s International Relations Office promotion of available mobility programs, the number of “incoming” and “outgoing” students is below expectations.

- The available budget to support teaching, research and extracurricular activities, is quite limited.

8.1.3. Oportunidades 
-O mercado global de eSaúde, Informática Médica, Biomateriais, assistência Médica tem previsão de crescimento. Existem empresas fortes em áreas-chave deste plano de estudo:
biomateriais, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e tecnologias de informação e comunicação.

- Novas tecnologias biomédicas são necessárias para dar resposta ao envelhecimento da população,pacientes crónicos, e cuidados primários. Por outro lado, há uma tendência em
estilos de vida saudáveis   e cuidados preventivos usando a tecnologia e o conhecimento científico.

- A abertura a novas tecnologias e modelos de atendimento pelo SNS português, havendo procura de especialistas em tecnologias de Informação e dispositivos médicos com
conhecimento das normas, certificação, e interoperabilidade especificas da saúde.

- A informática médica, eSaúde, biomateriais e ciências da vida são considerados motores de inovação, para a qualidade da assistência médica, e da estratégia de implementação
dum Sistema Nacional de Saúde Português centrado no paciente.

- Participação em parcerias internacionais, baseando-se nas existentes e integrar parcerias estratégicas Erasmus +, para acompanhar as tendências e melhores práticas do ensino
da Engenharia Biomédica a nível europeu.

- A UTAD está inserida numa região e cidade com forte identidade, boa qualidade de vida, serviços diversificados, segurança e fácil acessibilidade. O ambiente rural e urbano misto e
o custo de vida relativamente baixo também são uma oportunidade. O município de Vila Real e a UTAD têm uma parceria de criação duma cidade inteligente e um eco-campus, com
compromisso de sustentabilidade ecológica.

- 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 
- The global eHealth, Medical Informatics, Biomaterials and Healthcare market is forecasted to grow. There are Strong Companies in key areas of this Study Plan: Biomaterials,
Pharmaceutical, Medical devices, and Information and Communication Technologies.

- New Biomedical Technologies needed for aging populations and chronical patients at home and primary care. There is a trend on Healthy Lifestyles and preventive care using
technology.

- Openness to new technologies and care models by the Portuguese SNS, and there is a demand for ICT and Life Science experts is increasing in HealthCare.

- Medical Informatics, eHealth, Biomaterials and Life Sciences Research are considered innovation drivers for healthcare improvement, and patient centered care under
implementation at the National Portuguese Health Care. 

- 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.

- UTAD in placed in a region and city with a strong identity, good quality of life, diversified services, security, and easy accessibility. The mixed rural and urban environment and
relatively low cost of living is also an opportunity. The partnership between Vila Real and UTAD is developing a smart city and an eco-campus, for one of the first eco friendly
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 
- Financiamento na Saúde e no Ensino Superior sob pressão 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. Adicionalmente, o número de sabáticas anuais atribuídas aos docentes do curso é escasso.

- A crescente concorrência nacional e internacional em captar alunos, decorrentes da criação de um espaço
europeu de Ensino Superior. Por outro lado, em Portugal há uma atracção dos alunos pelos grandes centros urbanos no litoral, onde também se concentra a industria, os serviços e
mais oportunidades de emprego. 

- A rigidez do sistema retributivo e a falta de oportunidades e motivações em termos financeiros para a promoção na carreira docente e não docente.

- Dificuldade, custo e longo tempo para introdução de novos produtos no mercado devido às normas e certificação em vigor na área da saúde.

- Custo elevado de dispositivos médicos, equipamentos de laboratório e reagentes. 

8.1.4. Threats 
-National Budget for Healthcare and Higher Education are under pressure and consequent financial constraints, for over a decade.

- The lack of financial autonomy of UTAD schools does not allow them to be more agile and independent.

- In the current scenario of budget constraints, it´s difficult to upgrade labs and equipment, making teacher's task more difficult. These economic constraints may also lead to a
teaching service overload, since it is quite difficult to replace or hiring new staff and teachers.

- The growing national and international competition to get students, on the European Higher Education offer. On the other hand, Portuguese students are attracted to the large urban
centers on the coastline, were most of the industry, services, and job opportunities are located.

- The frozen waging system and the lack of opportunities for promotion on the teaching and non-teaching careers. 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Proposta de reestruturação do curso (apresentada na secção 9), mantendo os objetivos, ramos, e balanço das áreas disciplinares. O ramo de Instrumentação e Informática Médica
dá enfase ao desenvolvimento de competências em eSaúde e desenvolvimento de dispositivos médicos e aplicações em informática médica. Por outro lado, o Ramo de Biomateriais
e Bioprocessos especializa-se no desenvolvimento e teste de biomateriais em modelos animais.

 

8.2.1. Improvement measure 
The proposed changes to the study plan, keep the same objectives, branches, and balance of number of ECTS between disciplinary areas. The “Instrumentation and Medical
Informatics” branch emphasizes the development of skills on the development of medical devices, eHealth and medical informatics applications. On the other hand, the “Biomaterials
and Bioprocesses” branch specializes in the development and testing of biomaterials in animal models.

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

 Espera-se implementar a reestruturação do plano de estudos (apresentado na secção 9), logo após o parecer favorável da A3ES.

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

It is expected to start teaching a new study plan, as soon as approved by the A3ES.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Parecer favorável da A3ES referente à proposta de reestruturação curricular do ciclo de estudos..

8.1.3. Implementation indicator(s) 
As soon as we receive positive feedback from the A3ES evaluation committee.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Na proposta de alteração do plano de estudos, o tronco comum do mestrado tem UCs de interesse comum aos dois ramos, e a especialização de cada ramo é mais vincada, sendo o
número de UCs exclusiva de cada ramo maior. No entanto, dá-se oportunidade aos alunos de frequentarem qualquer UC do curso/UTAD, na UC-“Extra” em cada semestre.

 

8.2.1. Improvement measure 
In the proposed changes of the study plan, the master's common core has CUs useful to both branches, and the specialization of each branch is more deep, since the number of CUs
exclusive to branch is larger. However, students have the opportunity to register/attend any CU of the study plan at the CU-Extra of each semester.

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

 Espera-se implementar a reestruturação do plano de estudos (apresentado na secção 9), logo após o parecer favorável da A3ES.

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

 
It is expected to start teaching a new study plan, as soon as approved by the A3ES.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Parecer favorável da A3ES referente à proposta de reestruturação curricular do ciclo de estudos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
As soon as we receive positive feedback from the A3ES evaluation committee.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Na proposta de alteração do plano de estudos, surgem UCs para um melhor conhecimento da atividade médica, da economia e gestão na saúde. 

 Curso de Verão Internacional, com oradores provenientes de empresas, universidades, centros de investigação e hospitais, para acompanhamento das tendências da Engenharia
Biomédica e competências necessárias aos novos mestres a entrar no mercado de trabalho.

 

8.2.1. Improvement measure 
In the proposed change of the study plan, CUs are introduced for a better understanding of medical activity in hospitals, and healthcare management and economics.

 A Summer School, with lecturers from companies, universities, research centers and hospitals, to follow the trends on Biomedical Engineering, and skills needed by companies.
 

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

 Espera-se implementar a reestruturação do plano de estudos (apresentado na secção 9), logo após o parecer favorável da A3ES.
 O Curso de Verão Internacional está agendado para os dias de 7 a 11 de setembro de 2020.

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

 
It is expected to start teaching a new study plan, as soon as approved by the A3ES.

 
The summer school is scheduled to september 2020, 7th-11th.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Parecer favorável da A3ES referente à proposta de reestruturação curricular do ciclo de estudos.

 Programa e relatório do Curso de Verão Internacional.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
As soon as we receive positive feedback from the A3ES evaluation committee.

 Program and report of the International Summer Course.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Na proposta de alteração do plano de estudos, é introduzida um estágio no segundo ano de mestrado, permitindo a mobilidade de alunos para empresas e centros de investigação
em Portugal e no estrangeiro.

8.2.1. Improvement measure 
In the proposed change of the master plan, an internship is introduced in the second year, allowing students mobility to companies and research centers in Portugal and abroad.

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

 Espera-se implementar a UC Estágio do plano de estudos, logo após o parecer favorável da A3ES.

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

 As soon as we get positive feedback from the A3ES evaluation committee.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Parecer favorável da A3ES e número de estágios em empresas e centros de investigação.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Positive feedback from A3ES and number of internships in companies and research centers.

8.2. Proposta de ações de melhoria
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8.2.1. Ação de melhoria 
Para melhorar o contacto internacional dos alunos do mestrado em Engenharia Biomédica da UTAD, está em curso a criação e participação em redes de excelência Erasmus+, para
intensificar a mobilidade de estudantes e docentes. Na UCs propostas de “Projeto em Engenharia Biomédica I” e “Projeto em Engenharia Biomédica II” serão lançados desafios
conjuntos a alunos das várias universidades, com orientação acompanhada, e apresentação final presencial ou por videoconferência.

8.2.1. Improvement measure 
To improve international contact of students in Biomedical Engineering, the creation and participation in Erasmus + networks of excellence is underway to enhance student and
faculty mobility. In the proposed changes the CUs “Project in Biomedical Engineering I” and “Project in Biomedical Engineering II”, will allow international cooperation in common
projects, students supervision, presentation and discussion.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Esta ação de melhoria tem prioridade alta.
Submissão de candidaturas às redes de excelência Erasmus+, da União Europeia, em março de 2020.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
This improvement action has high priority.
Submission of applications to the European Union's Erasmus + Networks of Excellence in March 2020.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de estudantes e docentes envolvidos em redes de excelência Erasmus+.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of students and faculty staff involved in Erasmus + networks of excellence.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Plano de reequipamento faseado dos laboratórios de ensino, tirando também partido das sinergias com outros planos de estudo. Procura de patrocinadores de atividades extra
curriculares do curso.

 Trabalho em rede com os hospitais da região, para acesso a equipamento médico e infraestrutura de informática dos hospitais.
 

8.2.1. Improvement measure 
Phased investment plan on educational laboratories, taking advantage of cooperation with other study plans. Search for sponsors for extracurricular activities.

 Cooperation with local hospitals for access to hospital medical equipment and computer network and software infrastructure.
 

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

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

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

 Implementation indicators are expected over a period of 12 to 24 months.

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

 Verba atribuída ao curso.
 Número de patrocinadores de atividades extra curriculares para o curso.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Equipment list and number of labs assigned to the Study Plan.

 Money given to the Study Plan.
 Number of sponsors of extra curricular activities for the Study Plan.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
As UC “Biomateriais Avançados”, “Engenharia Clínica”, “Microssensores e Microatuadores”, “Projeto em Engª Biomédica I”, “Projeto em Engenharia Biomédica II”, “Seminário de
Economia e Gestão na Saúde” e “Seminário de Workflows na Medicina” são comuns aos dois ramos do 1º ano. Haverá mobilização de conhecimentos multidisciplinar nas UC
Projeto, com orientação de Professores da UTAD e de Universidades de Cooperação Erasmus+. No 2º ano propõe-se um “Estágio” e a “Dissertação”, para mobilidade dos alunos e
aproxima-los dos centros de investigação e das empresas. 

 
Ramo Instrumentação e Informática Médica

 São propostas as UC “Sistemas de Informação na Saúde” (Nova UC,1º Ano,1º S), “Informática Médica” (UC já existente 1A2S), e “Aplicações em eSaúde” (Nova UC 1A2S), dedicadas
ao desenvolvimento de aplicações móveis e aplicações informáticas no hospital, em hospitalização domiciliaria, doentes crónicos, e estilos de vida saudável.

 O grupo de UC “Engenharia Clínica” (Nova UC 1A1S), “Microcontroladores na Instrumentação Médica” (Nova UC,1A,1S), “Microssensores e Microatuadores” (UC já existente,1A2S) e
“Biomateriais Avançados” (UC já existente 1A1S) dão competências para o desenvolvimento de dispositivos médicos, dispositivos implantáveis e wearables.

 Estes dois grupos de UC terão em conta as normas, certificação, e interoperabilidade de dispositivos médicos e aplicações informática, específicas da saúde. Por outro lado, os
conteúdos das UC “Seminário de Economia e Gestão na Saúde” (Nova UC,1A1S), “Seminário de Workflows na Medicina” (Nova UC,1A2S), permitem compreender a prestação de
cuidados de saúde.

 O conjunto de UC “Processamento e Análise de Sinais Biológicos” (UC já existente 1A,1S), “Modelação e Classificação de Biossinais” (Nova UC,1A2S) e “Estatística Multivariada”
(Nova UC 1A2S) abordam o desafio de extrair informação e conhecimento de biossinais, para apoio ao diagnóstico médico.

 O mesmo objetivo na imagem médica têm as UC “Deep Learning Aplicado à Imagem Médica” (Nova UC,1A1S), “Processamento de Imagem Médica” (UC já existente 1A2S) e
“Dinâmica de Biofluidos Computacional” (UC já Existente 1A2S)

 
Ramo Bioprocessos e Biomateriais 

 Este ramo mantém um grupo de UC de Biologia Clínica Laboratorial: “Dinâmica Celular”, “Tecnologias de Imagiologia Celular”, “Biotecnologia e Nanotecnologia Médica”,
“Biomecânica dos Tecidos”, “Imunologia” e “Experimentação Animal e Delineamento Experimental”. A UC “Bioquímica para as Ciências da Saúde” do plano em vigor, mudaria para
“Bioquímica Celular”, mas com conteúdos semelhantes. 

 Mantêm-se neste ramo as UC “Biomecânica dos Tecidos” (1A1S) e “Biomecânica Músculo-Esquelética” (1A2S). Finalmente, introduziram-se as UC “Técnicas de Caracterização de
Biomateriais” (1A1S) e “Métodos Experimentais” (1A2S) para integrar e associar métodos de preparação e análise de acordo com o material biológico ou não-biológico

 
Na secção 9.3 apresenta-se o Plano de Estudos proposto, com a lista das novas UC e as que pretendem manter

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The CUs “Advanced Biomaterials”, “Clinical Engineering”, “Microsensors and Microactuators”, “Project on Biomedical Engineering I”, “Project on Biomedical Engineering II”,
“Seminar on Economics and Health Management” and “Seminar on Workflows in Medicine” belong to both branches of the first year. Multidisciplinary knowledge will be needed in
the Project CUs, with Professors supervision from UTAD and Erasmus + Cooperation Universities. In the second year, an “Internship” and “Dissertation” allow student mobility to
research centers and companies.

 
Branch on Instrumentation and Medical Informatics

 “Health Information Systems” (new CU - 1st year, 1st S), “Medical Informatics” (existing CU 1Y, 2S), and “eHealth Applications” (new CU 1Y, 2S), are dedicated to the development of
mobile applications and computer applications for hospitals, home care, chronical patients, and healthy lifestyles.

 
The group of UCs “Clinical Engineering” (new CU 1Y, 1S), “Microcontrollers in Medical Instrumentation” (new CU – 1Y, 1S), “Microsensors and Microactuators” (existing CU 1Y, 2S),
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and “Advanced Biomaterials” (existing CU 1Y, 1S) provide expertise needed to develop medical devices, implantable devices, and wearables.

These two groups of CUs will take into account healthcare standards, certification, and interoperability of medical devices and medical software. On the other hand, the contents of
UCs “Health Economics and Management Seminars” (new CU – 1Y, 1S), “Workflows Seminars in Medicine” (new CU 1Y, 2S), allow students to understand work in hospitals.

“Biological Signal Processing and Analysis” (existing UC 1Y, 1S), “Biosignals Modeling and Classification” (new CU 1A, 2S), and “Multivariate Statistics” (new CU 1Y, 2S) address the
challenge of getting information and knowledge from biosignals to support medical diagnosis.

A similar objective in medical imaging is pursued by CUs “Deep Learning Applied to Medical Imaging” (new CU – Y1, 1S), “Medical Image Processing” (existing CU 1YA, 2S), and
“Computational Biofluid Dynamics” (existing CU 1Y, 2S).

Branch on Bioprocesses and Biomaterials

This branch maintains a group of Clinical Laboratory Biology CUs: “Cell Dynamics”, “Cell Imaging Technologies”, “Biotechnology and Medical Nanotechnology”, “Tissue
Biomechanics”, “Immunology”, and “Animal Experimentation and Experimental Design”. The UC “Biochemistry for Health Sciences” will change to “Cellular Biochemistry”, but their
contents are similar.

“Tissue Biomechanics” (1Y, 1S) and “Musculoskeletal Biomechanics” (1Y, 2S) keep their place in this branch, due to its need for bone, soft tissues and human motion analysis.

Finally, the CUs “Materials Characterization Techniques” (1Y, 1S) and “Experimental Methods” (1Y, 2S) introduce several lab methods to prepare and analyse samples, according to
the type of biological or non-biological material.

Section 9.3 presents the proposed Study Plan, listing the new CU and the ones we intend to maintain.

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

9.2. Instrumentação  e  Informática  Médica

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Instrumentação  e  Informática  Médica

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Instrumentation  and  Medical  Informatics

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

Engenharia  e  técnicas  afins/Engineering  and
Related  Technics ETA/ERT 84 24 Opt. ECTS: 24 ETA ou 18ETA+6CV ou 12ETA+12CV/ 24 ERT or 18ERT+6LS

or 12ERT+12LS
Ciências  da  Vida/Life  Sciences CV/LS 6 0
Ciências  da  Saúde/Health  Sciences CS/HS 3 0
Ciências  Empresariais/Management  Sciences CE/MS 3 0
(4 Items)  96 24  

9.2. Bioprocessos  e  Biomateriais

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Bioprocesses  and  Biomaterials

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

Engenharias  e  Técnicas  Afins/Engineering  and
Related  Technics ETA/ERT 12 0

Ciências  da  Vida/Life  Sciences CV/LS 78 24 Opt. ECTS: 24 CV ou 18CV+6ETA ou 12CV+12ETA/ 24 LS or 18LS+6ERT or
12LS+12ERT

Ciências  da  Saúde/Health  Sciences CS/HS 3 0
Ciências  Empresariais/Management  Sciences CE/MS 3 0
(4 Items)  96 24  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Instrumentação  e  Informática  Médica - 1  ano/1  semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Instrumentação  e  Informática  Médica

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Instrumentation  and  Medical  Informatics

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1  ano/1  semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st  year/1st  semester

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)

Projeto em Engenharia Biomédica I / Project on Biomedical
Engineering I ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 81 OT-30 3 UC Nova/New CU

Seminário de Economia e Gestão na Saúde / Seminar on
Economics and Health Management CE/MS semestral/semiannual 81 S- 30; OT-3 3 UC Nova/New CU

Biomateriais Avançados/Advanced Biomaterials CV/LS semestral/semiannual 162 T- 30; PL-30; OT- 7,5 6 UC já existente/ Existing CU
Engenharia Clínica / Clinical Engineering ETA/ ERT semestral/semiannual 162 T-30; PL-30; OT- 4,5 6 UC Nova/New CU

Opção  I/Optional  I ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (a escolher entre as opções)/
Existing CU (to choose between the optionals)
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Opção  II/Optional  II ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (a escolher entre as opções)/
Existing CU (to choose between the optionals)

Processamento  e  Análise  de Biossinais/Processing  and
 Analysis  of Biosignals ETA/ ERT semestral/semiannual 162 T- 15; PL-  45;  OT- 7,5 6 UC já existente (Opção) / Existing CU (Optional)

Microcontroladores na Instrumentação Médica/
Microcontrollers in Medical Instrumentation ETA/ ERT semestral/semiannual 162 TP- 30; PL-  30; OT- 4,5 6 UC Nova (Opção)/ New CU (Optional)

Sistema de Informação para a Saúde / Health Information
Systems. ETA/ ERT semestral/semiannual 162 T-30; PL-30; OT-4.5 6 UC Nova (Opção)/ New CU (Optional)

Deep Learning Aplicado à Imagem Médica / Applied Deep
Learning to Medical Imaging ETA/ ERT semestral/semiannual 162 T-30; PL-30; OT-4.5 6 UC Nova (Opção)/ New CU (Optional)

Estatística Multivariada / Multivariate Statistics ETA/ ERT semestral/semiannual 162 TP- 60; OT-6,5 6 UC Nova (Opção)/ New CU (Optional)

UC  "Extra" / Extra  CU ETA/CV/ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (UC  da  UTAD de  áreas afins) /
Existing CU (CU at UTAD  in related  field)

(12 Items)       

9.3. Plano de estudos - Instrumentação  e  Informática  Médica - 1  ano/  2  semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Instrumentação  e  Informática  Médica

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Instrumentation  and  Medical  Informatics

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1  ano/  2  semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st  year/  2nd  semester

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)

Projeto em Engenharia Biomédica II / Project on
Biomedical Engineering II ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 81 OT-30 3 UC Nova/New CU

Seminário de Workflows na Medicina / Seminar on
Workflows in Medicine CS//HS semestral/semiannual 81 S-30; OT-3 3 UC Nova/New CU

Microsensores  e Microatuadores/Microsensors  and
Microactuators ETA/ERT semestral/semiannual 162 T- 30; PL-  30; OT- 7,5 6 UC já existente/ Existing CU

Informática  Médica/Biomedical Informatics ETA/ERT semestral/semiannual 162 T- 30; PL-  30; OT-  7,5 6 UC já existente/ Existing CU

Opção III / Optional III ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (a escolher entre as opções)/ Existing
CU (to choose between the optionals)

Opção IV / Optional IV ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (a escolher entre as opções)/ Existing
CU (to choose between the optionals)

Processamento  de  Imagem Médica/Medical  Imaging
 Processing ETA/ERT semestral/semiannual 162 T- 15; PL-  45; OT-  7,5 6 UC já existente (Opção) / Existing CU (Optional)

Dinâmica  de  Biofluidos Computacional/Computational
Biofluid  Dynamics ETA/ERT semestral/semiannual 162 T- 15; TP-  15; PL- 30;

OT- 7,5 6 UC já existente (Opção) / Existing CU (Optional)

Aplicações em eSaúde / eHealth Applications ETA/ERT semestral/semiannual 162 T-30; PL-30; OT-4,5 6 UC Nova (Opção)/ New CU (Optional)
Modelação e Classificação de Biossinais / Modeling
and Classification of Biosignals ETA/ERT semestral/semiannual 162 T- 15; PL-  45; OT-  4,5 6 UC Nova (Opção)/ New CU (Optional)

UC "Extra" / Extra CU ETA/CV/ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (UC  da  UTAD de  áreas afins) /
Existing CU (CU at UTAD  in related  field)

(11 Items)       

9.3. Plano de estudos - Bioprocessos  e  Biomateriais - 1  ano/1  semestre

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Bioprocesses  and  Biomaterials

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1  ano/1  semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st  year/1st  semester

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)

Projeto em Engenharia Biomédica I / Project on Biomedical
Engineering I ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 81 OT-30 3 UC Nova/New CU

Seminário de Economia e Gestão na Saúde / Seminars on
Economics and Health Management CE/MS semestral/semiannual 81 S-30; OT-3 3 UC Nova/New CU

Biomateriais Avançados/Advanced Biomaterials CV/LS semestral/semiannual 162 T- 30; PL-30; OT- 7,5 6 UC já existente/ Existing CU
Engenharia Clínica / Clinical Engineering ETA/ ERT semestral/semiannual 162 T-30; PL-30; OT- 4,5 6 UC Nova/New CU

Opção I / Optional I ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (a escolher entre as opções)/
Existing CU (to choose between the optionals)

Opção II / Optional II ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (a escolher entre as opções)/
Existing CU (to choose between the optionals)

Dinâmica  Celular/Cellular  Dynamics CV/LS semestral/semiannual 162 T- 45; TP-  15; OT- 4,5 6 UC já existente/ Existing CU
Tecnologia  de  Imagiologia Celular/Cellular  Imaging
 Technology CV/LS semestral/semiannual 162 PL- 60; OT- 5 6 UC já existente/ Existing CU

Biotecnologia  e  Nanotecnologia Médica/Biotechnology  and
 Medical Nanotechnology CV/LS semestral/semiannual 162 T-22,5; PL-30; OT-3,5 6 UC já existente/ Existing CU

Biomecânica  dos  Tecidos/Tissue Biomechanics ETA/ ERT semestral/semiannual 162 T- 30;;  PL-  30; OT- 7,5 6 UC já existente/ Existing CU
Técnicas de Caracterização de Materiais / Material
Characterization Techniques CV/LS semestral/semiannual 162 TP-30; PL-30; OT-4,5 6 Opção - Nova UC / Optional - New CU

UC "Extra" / Extra CU ETA/CV/ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (UC  da  UTAD de  áreas afins) /
Existing CU (CU at UTAD  in related  field)

(12 Items)       
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9.3. Plano de estudos - Bioprocessos  e  Biomateriais - 1  ano/2  semestre

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Bioprocesses  and  Biomaterials

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1  ano/2  semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st  year/2nd  semester

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)

Projeto em Engenharia Biomédica II / Project on Biomedical
Engineering II ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 81 OT-30 3 UC Nova/New CU

Seminário de Workflows na Medicina / Seminar on Workflows in
Medicine CS//HS semestral/semiannual 81 S-30; OT-3 3 UC Nova/New CU

Microsensores e Microatuadores/Microsensors and
Microactuators ETA/ERT semestral/semiannual 162 T- 30; PL- 30; OT-

7,5 6 UC já existente/ Existing CU

Biomecânica  do  Sistema  Músculo-Esquelético / Biomechanics
 of  the Musculoskeletal  System CV/LS semestral/semiannual 162 T- 15; PL-  45; OT-  7,5 6 UC já existente/ Existing CU

Opção III / Optional III ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (a escolher entre as opções)/
Existing CU (to choose between the optionals)

Opção IV / Optional IV ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (a escolher entre as opções)/
Existing CU (to choose between the optionals)

Experimentação  Animal  e Delineamento  Experimental/Animal
Experimentation  and  Experimental Design CV/LS semestral/semiannual 162 T:30; TP-  15; PL-  15;

OT-  4,8 6 UC já existente (Opção) / Existing CU (Optional)

Imunologia/Imunology CV/LS semestral/semiannual 162 T- 15; PL-21; OT- 3,5 6 UC já existente (Opção) / Existing CU (Optional)
Bioquímica Celular / Celular Biochemistry CV/LS semestral/semiannual 162 T-30; TP-30; OT-4,5 6 UC Nova (Opção)/ New CU (Optional)
Métodos Instrumentais / Instrumental Methods CV/LS semestral/semiannual 162 TP-60; OT-4,5 6 UC Nova (Opção)/ New CU (Optional)

UC "Extra" / Extra CU ETA/CV/ERT/LS semestral/semiannual 162 - 6 UC já existente (UC  da  UTAD de  áreas afins) /
Existing CU (CU at UTAD  in related  field)

(11 Items)       

9.3. Plano de estudos - Instrumentação  e  Informática  Médica / Bioprocessos  e  Biomateriais - 2  ano/1  semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Instrumentação  e  Informática  Médica / Bioprocessos  e  Biomateriais

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Instrumentation  and  Medical  Informatics / Bioprocesses  and  Biomaterials

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2  ano/1  semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd  year/1st  semester

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)
Estágio / Internship ETA/CV / ERT/LS semestral/semiannual 324 OT-30 12 UC Nova/New CU
Dissertação  I/Dissertation  Thesis I ETA/CV/ERT/LS semestral/semiannual 486 S- 15; OT- 45 18 UC já existente/ Existing CU
(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Instrumentação  e  Informática  Médica / Bioprocessos  e  Biomateriais - 2  ano/  2  semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Instrumentação  e  Informática  Médica / Bioprocessos  e  Biomateriais

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Instrumentation  and  Medical  Informatics / Bioprocesses  and  Biomaterials

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2  ano/  2  semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd  year/2nd  semester

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)
Dissertação II / Dissertation Thesis  II ETA/CV/ERT/LS semestral/semiannual 810 OT- 100 30 UC já existente/ Existing CU
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Aplicações em eSaúde

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Aplicações em eSaúde

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 eHealth applications
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA /ERT

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:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Instrumentação e Informática Médica".

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Instrumentation and Medical Informatics" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 José Benjamim Ribeiro da Fonseca, T-30; PL-30; OT-4,5.

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 -

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que os alunos adquiram competências de desenvolvimento de aplicações móveis para as plataformas com maior expressão na atualidade. Para tal, devem compreender

os fundamentos teóricos relativos às características dos dispositivos e do seu ambiente computacional, bem como das principais metodologias de desenvolvimento. Os alunos
usarão uma ferramenta de desenvolvimento multiplataforma para criar aplicações capazes de executar nas 2 principais plataformas móveis. Procura-se ainda conferir competências
básicas relativas à gestão das aplicações nos mercados aplicacionais e à sua exploração financeira.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Students are expected to acquire mobile application development competencies for the most popular platforms today. To do this, they must understand the theoretical foundations

regarding the characteristics of the devices and their computational environment, as well as the main development methodologies. Students will use a multiplatform development
tool to create applications capable of running on the 2 major mobile platforms. It also seeks to provide basic skills related to the management of applications in the application
markets and their financial exploitation.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Breve resenha histórica

 2. Recursos disponíveis nos dispositivos móveis
 a. Processamento

 b. Comunicação
 c. Sensores

 d. Gestão de memória
 e. Integração com sistemas externos

 3. Tipos de aplicações móveis
 a. Web

 b. Híbridas
c. Nativas

 4. Métodos de desenvolvimento
 a. Desenvolvimento nativo

 b. Desenvolvimento multiplataforma
 5. Aspetos de produção

 a. Gestão de mercados aplicacionais
 b. Monetização

c. Aquisição de utilizadores
 d. Manutenção

9.4.5. Syllabus:
 1. Brief historical review

 2. Resources Available on Mobile Devices
 a. Processing

 b. Communication
 c. Sensors

 d. Memory management
 e. Integration with external systems

 3. Types of mobile applications
 a. Web

 b Hybrids
 c. Native

 4. Development methods
 a. Native development

 b. Multiplatform development
 5. Aspects of production

 a. Management of application markets
 b. Monetization

 c. User Acquisition
 d. Maintenance

 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos programáticos proporcionam uma visão global do desenvolvimento de aplicações móveis, enquadrada nas bases teóricas e metodológicas do seu uso e avaliação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The curriculum provides a global vision of the development of mobile applications, within the supporting framework of theory and methods for their use and evaluation.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas teóricas compreenderão momentos expositivos onde se explorarão os fundamentos que servem de base ao desenvolvimento móvel, complementados pela análise de

casos de estudo. Nas aulas práticas usar-se-á uma ferramenta de desenvolvimento multiplataforma para resolver exercícios de criação de pequenas aplicações móveis e para
desenvolver um trabalho de projeto.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The theoretical classes will include expository moments where the fundamentals that underlie mobile development will be explored, complemented by case study analysis. In the

practical classes will be used a multiplatform development tool to solve small mobile application creation exercises and to develop a project work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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Os momentos expositivos permitirão apresentar aos alunos as bases teóricas e metodológicas de enquadramento do conteúdo. Os momentos de debate, análise e desenvolvimento
do projeto proporcionarão oportunidades para concretização dos conceitos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures and explanations will allow the presentation to students of the literature and methods which frame the contents. The moments of discussion, analysis, and project
development will provide opportunities for rendering concrete the concepts.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Mastering Xamarin.Forms” (2016). Ed Snider. ISBN-13: 978-1785287190. Packt Publishing.
“Xamarin Mobile Application Development: Cross-Platform C# and Xamarin.Forms Fundamentals” (2015). Dan Hermes. ISBN-13: 978-1484202159. Apress.
“Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms Preview Edition 2 (Developer Reference)” Kindle Edition (2015). Charles Petzold. Microsoft Press.
“Xamarin.Forms Kickstarter: Compilable Code Examples for Solving Typical Cross-platform Tasks” (2015). Falko Schindler & Rodja Trappe. ISBN-13: 978-1511624473. CreateSpace
Independent Publishing Platform.

Anexo II - Bioquímica Celular

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Bioquímica Celular

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Celular Biochemistry

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CV/LS

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

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

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Bioprocessos e Biomateriais".

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Bioprocesses and Biomaterials" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Amélia Maria Lopes Dias da Silva, T-15; TP-15; OT-2.25.

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Dario Joaquim Loureiro Santos, T-15; TP-15; OT-2.25.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nas células, a concentração, localização e a atividade de proteínas são reguladas com precisão e de forma complexa. Esta unidade curricular, que assume um bom conhecimento

base da estrutura e função das proteínas, da organização de células eucarióticas e de conceitos básicos de bioquímica, considerará os principais mecanismos para regular a função
proteica no contexto celular. Será dado especial ênfase às estratégias experimentais utilizadas na análise molecular dos processos celulares e a estrutura e mecanismos de ação
dos componentes proteicos envolvidos.

 Pretende-se que o aluno adquira conhecimento ao nível molecular de alguns processos celulares chave e se familiarize com as principais estratégias bioquímicas que permitem o
estudo experimental. Ainda, através da análise de experiências-chave, visando compreender os processos celulares em termos moleculares, espera-se que o aluno fortaleça as
competências na abordagem do estudo experimental de processos inovadores a nível bioquímico

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 In cells, the concentration, localization and activity of proteins is regulated with precision and in a complex way. This curricular unit, which assumes good background knowledge of

the structure and function of proteins, organization of eukaryotic cells and basic concepts of biochemistry, will consider the main mechanisms regulating protein function in cellular
context. Special emphasis will be given to the experimental strategies used in molecular analysis of cellular processes and the structure and mechanisms of action of the protein
components involved.

 It is intended that the student acquire knowledge at the molecular level of some key cellular processes and become familiar with the main biochemical strategies that allow
experimental study. Also, through the analysis of key experiences, aiming to understand cellular processes in molecular terms, the student is expected to strengthen the skills in
approaching the experimental study of innovative processes at the biochemical level.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 A) Controle de localização: 

 Biossíntese dos componentes lipídicos das membranas celulares.
 Translocação, modificação e “folding” de proteínas no retículo endoplasmático.

 Glicosilação de proteínas.
 Síntese e endereçamento de proteínas para a membrana plasmática.

 Controle da localização de proteína por meio de âncoras lipídicas. 
 B) Adesão e comunicação celular

 Cadherins e Integrinas
 Secreção de proteínas e matriz extracelular.

 GTPases celulares (estrutura, função, versatilidade).
 GTPase Reguladoras

 Proteínas G, vias de sinalização e alvos moleculares.
 Pequenas GTPases.

 C) Regulação do destino celular: via de sinalização Wnt/β-catenin 
 D) Controle da estabilidade protéica a nível celular

 - Sistema ubiquitina-proteassoma.
 

Discussão de artigos científicos que abordam as várias metodologias para o estudo da bioquímica celular (e.g. citometria de fluxo, western blot, imagiologia celular, fracionamento
celular ….), discussão e interpretação de resultados obtidos por estas metodologias.

9.4.5. Syllabus:
 A) Location control:

 Biosynthesis of the lipid components of cell membranes.
 - Translocation, modification and folding of proteins into the endoplasmic reticulum.

 - Glycosylation of proteins.
 - Synthesis and addressing of proteins to the plasma membrane.

 - Control of protein localization by means of lipid anchors.
 B) Cell adhesion and communication

 - Cadherins and Integrins
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- Secretion of proteins and extracellular matrix.
- Cellular GTPases (structure, function, versatility).
- Regulator GTPase 
- G-proteins, signaling pathways and molecular targets.
- Small GTPases.
C) Regulation of cell fate: Wnt / β-catenin signaling pathway
D) Protein stability control at the cellular level
- Ubiquitin-proteasome system.

Discussion of scientific articles addressing the various methodologies for the study of cellular biochemistry (eg. flow cytometry, western blot, cellular imaging, cell fractionation ...).
Discussion and interpretation of results obtained by these methodologies.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os principais objetivos desta unidade curricular centram-se na abordagem, compreensão, e interpretação de processos bioquímicos a nível celular. Centra-se na compreensão da
investigação mais recente a nível da bioquímica molecular de processos celulares. Assim, serão abordados vários temas relacionados com o controle de vias celulares, tendo por
base artigos científicos que serão discutidos com os alunos, bem como as metodologias usadas para a investigação nos temas lecionados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of this curricular unit are centered in the approaching, to understand, and to interpret the biochemical processes at the cellular level. It focuses on
understanding the latest research in the molecular biochemistry of cellular processes. Thus, several topics related to the control of cellular pathways will be approached, based on
scientific articles that will be discussed with the students, as well as the methodologies used for the investigation of the topics taught.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino: Aulas de componente teórico-prática que englobam a exposição oral, discussão de artigos científicos, e abordagem prática-laboratorial. Nas aulas expositivas
recorre-se essencialmente à projeção. Nas aulas de discussão de artigos recorre-se ao diálogo interpelativo, e na abordagem prático-laboratorial recorre-se à visualização/realização
de metodologias e protocolos adequados aos temas das aulas.
Componente de autoestudo acompanhado e avaliado em tutorial, componente de trabalho de grupo. 

Avaliação: por testes escritos, relatórios e trabalhos práticos.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching Methods: Lectures with theoretical-practical component that include oral exposition, discussion of scientific articles, and a practical-laboratory approach. In the expositive
classes, the projection is essentially used. In the discussion of articles we use interpersonal dialogue, and in the practical-laboratory approach we use visualization / implementation
of methodologies and protocols appropriate to the topics of the classes.
Self-study component accompanied and evaluated in tutorial, group work component.

Assessment: by written tests, reports and practical work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Com o objetivo de fornecer vários conceitos teóricos de bioquímica de processos celulares, das vias de regulação celular e, assim como, das metodologias para a sua investigação,
a exposição teórica visa apresentar os temas aos alunos, a discussão de artigos visa aferir da apreensão dos conceitos e a discussão de metodologias de investigação visa incutir
no aluno o espirito de investigação dos processos celulares. A visualização e interpretação de dados visa aferir da apreensão dos conhecimentos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to provide several theoretical concepts of biochemistry of cellular processes, cell regulatory pathways and, as well as the methodologies for its investigation, the theoretical
exposition aims to present the subjects to the students, the discussion of articles aims to gauge the apprehension of the concepts and the discussion of research methodologies
aims to instill in the student the spirit of investigation of cellular processes. The visualization and interpretation of data aims to gauge the apprehension of knowledge.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MOLECULAR CELL BIOLOGY (8th Ed;) LODISH et al., W.H. Freeman publishers
Lewin's CELLS (3rd Ed.; 2015), G. Plopper, et al. ISBN-10: 1284029395
Cell Biology (3rd Ed.; 2017), T. Pollard, et al., ISBN: 9780323341264

Varios sciencific arcticles (b-on), for example:
Berner N et al. (2018) Protein quality control of the endoplasmic reticulum and ubiquitin–proteasome-triggered degradation of aberrant proteins. Annual Review of Biochemistry.
https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-062917-012749 

Eisele F, et al.(2010) Ubiquitylation in the erad pathway. In: Conjugation and deconjugation of ubiquitin family modifiers: Subcellular biochemistry. Groettrup M (Ed) Springer New
York, New York, NY (2010):136-148. 

Gumeni S, et al. Proteome stability as a key factor of genome integrity. (2017) 18(10). doi: 10.3390/ijms18102036

MacDonald BT et al (2009) Wnt/β-catenin signaling. Developmental cell 17:9-26. doi: 10.1016/j.devcel.2009.06.016

Anexo II - Estatística Multivariada

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estatística Multivariada

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Multivariate Statistics

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA/ERT

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 TP-60; OT-6,5

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Instrumentação e Informática Médica".

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Instrumentation and Medical Informatics" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Irene Cristina Salgueiro Oliveira, TP- 60; OT-6.5h.
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9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
-

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentar uma perspetiva global da importância dos métodos multivariados aplicados à análise de bases de dados nas áreas da Biomédica, Genética, Biologia e Ciências da Vida.
Descrever e usar diferentes formas de escalonamento, transformação e normalização dos dados.
Apresentar um conjunto de técnicas multivariada clássicas que permitam a descrição, análise e sintetização da informação multivariada recolhida sobre variáveis quantitativas e
qualitativas, possibilitando aos alunos proceder a uma correta interpretação de dados.
Contextualizar as metodologias nas áreas da genética, biologia, ambiente e ecologia por aplicação das técnicas a problemas reais.
Habilitar os alunos a reconhecer as ferramentas estatísticas adequadas e os respetivos procedimentos informáticos inerentes a cada técnica usando o software R e pacotes
adequados a estudos multivariados nas ciências biológicas.
Permitir aos alunos desenvolver a capacidade de pesquisa, consulta e redação e realizar trabalho autónomo;

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Present a wide-ranging perspective of the importance of multivariate methods to the analysis of data in biological sciences: in the fields of biomedical, genetics, biology, life
sciences.
Describe and use different methods of scaling, transformation and normalization of data. Presenting a set of classical multivariate techniques that allow the description, analysis and
synthesis of information collected on multivariate quantitative and qualitative variables, and to enable students to make a correct interpretation of data.
Contextualize the methodologies in the areas of genetics, biology, environment and ecology by applying the techniques to real problems
Enable students to recognize the appropriate statistics tools, and the respective informatics procedures inherent to each technique, using the R software and the appropriate
packages for multivariate studies in the biological sciences. Allow students to develop the ability to research, consulting and writing and perform autonomous work

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Álgebra Linear e Teoria de Matrizes para obtenção de resultados com o software R.
Introdução ao software R para a exploração gráfica e numérica de dados.
A Análise em Componentes Principais (ACP): conceitos e propriedades. Redução e rotação de dimensões. Os scores dos indivíduos. Interpretação das componentes. A deteção de
outliers e a determinação de observações influentes.
Os métodos de Análise de agrupamentos: Métodos hierárquicos e não hierárquicos. Conceitos, medidas de proximidade, métodos de agregação. O dendrograma. O método de
kmédias.
A Análise de Variância Múltivariada (MANOVA) e a ANOVA de Medidas Repetidas.
O modelo de regressão linear múltipla: Interpretação dos coeficientes de regressão. Método standard e stepwise.
A Análise Discriminante Linear: Variáveis discriminantes, funções discriminantes e scores. Classificação de novos indivíduos.
Avaliação da performance dos modelos e validação: Amostras de treino e teste. A qualidade do ajustamento.

9.4.5. Syllabus:
Introduction to Linear Algebra and Matrix Theory to obtain results with the software R.
Introduction to software R for graphical and numerical data exploration.
Principal Component Analysis (PCA): concepts and properties. The dimension reduction and rotation. The scores and the interpretation of components. The detection of outliers and
evaluation of influential observations.
Cluster analysis methods: hierarchical and nonhierarchical methods. Concepts, measures of similarity, aggregation methods. The dendrogram. The kmeans method.
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and ANOVA for repeated measures.
Multiple linear regression model: interpretation of the regression coefficients. Standard and stepwise methods.
Linear discriminant analysis: discriminant variables, discriminant functions and scores. Classification of new observations. Performance evaluation and validation of models:
training and testing samples. The quality of the adjustment.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa científico permite aos alunos adquirir conhecimentos teóricos e práticos de diversas técnicas
multivariadas clássicas que será contextualizado por aplicação dos métodos a conjuntos de dados reais na área das ciências biológicas.
Por outro lado, os alunos adquirem o sentido crítico necessário na aprendizagem, desde a seleção das técnicas, análise estatística dos dados, às conclusões e interpretações dos
resultados.
A UC permite-lhes ainda desenvolver competências de trabalho individual e capacidade de trabalho autónomo com base em trabalhos práticos de análises de dados que requerem
programação estatística com o software R, tendo em vista o cumprimento dos objetivos desta UC e a execução com sucesso do programa previsto.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The scientific program allows students to acquire theoretical and practical knowledge of various classical multivariate techniques that will be contextualized by applying the methods
to real data sets in the field of biological sciences .
Moreover, students acquire the critical thinking needed for learning process, since the selection of techniques, statistical analysis ,until the conclusions and interpretations of the
results.
The curricular unit enables them to further develop individual work skills and autonomous work ability based on practical work data analyses, statistical programming with R
software, to achieve courses objectives for the successful implementation of the program.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desta UC têm um carácter teórico-prático por exposição teórica dos conceitos, discussão prática baseada em exemplos clássicos e na sua aplicação prática imediata.
Aulas teóricas com exposição dos métodos propostos. Aulas práticas e laboratoriais onde os conceitos teóricos são aplicados na análise de dados e onde se requer uma análise
crítica e interpretação dos resultados.
Privilegia-se a aprendizagem pelo exercício e trabalho autónomo, através de trabalhos práticos com uso de software estatístico R, em que os alunos têm que integrar os conceitos
teóricos subjacentes e apresentar resoluções aos problemas propostos com a apresentação de relatórios escritos e de scripts inerentes à programação estatística em R.
A avaliação contínua será constituída por duas provas escritas de carácter obrigatório, ou exame final, e pela realização de trabalho(s) prático(s) com entrega de relatório(s) e
scripts.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes for this course have a theoretical and practical character exposure by exposition of theoretical concepts, practical discussion based on classic examples and its immediate
practical application.
Lectures with presentation of the proposed methods. Practical and laboratory classes where the theoretical concepts are applied to data analysis, which requires a critical analysis
and interpretation of results.
The focus is on learning by autonomous exercise and through practical work with use of statistical software R, in which students have to integrate the underlying theoretical
concepts and present resolutions to the proposed problems, with the submission of written reports and associated scripts to software R.
Continuous assessment will consist of two written tests compulsory, or final exam and practical data analysis and exercises with final report.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A UC está organizada numa tipologia de aulas teórico-práticas e orientação tutorial.
Aulas de carácter teórico com apresentação dos conceitos em que a abordagem, a partir de pequenos estudos de caso, permite a interação e desenvolvimento de capacidades de
análise estatística por parte dos alunos.
Aulas práticas durante as quais os alunos fazem a aplicação dos modelos multivariados estudados, com a análise de exemplos mais simples, prosseguindo para trabalhos práticos
de análise de dados mais complexos que exigem programação estatística em R.
Trabalhos práticos onde os alunos adquirem competências através do trabalho supervisionado e que, em simultâneo, permitam uma transição para a aplicação de metodologias
com crescente presença de trabalho autónomo.
A avaliação de trabalhos práticos, de análise a dados reais das áreas biológicas, é obtida através da elaboração de relatório, apresentação e defesa oral. Exige-se a aplicação dos
conhecimentos adquiridos e integração dos conceitos teóricos estatísticos para se proceder à interpretação e análise crítica dos resultados e para a consolidação do saber.
A avaliação conta ainda com vários aspetos (resolução dos exercícios práticos, trabalho ou projeto e avaliação escrita) para habilitar o aluno à sua autonomia na realização de
análises multivariadas em contexto de investigação aplicada às áreas biológicas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit is organized in a topology of theoretic-practical classes and tutorial guidance.
Lectures with presentation of concepts beginning with small studies, which allows students to interact and develop data analysis capability.
Practical Lessons where students apply multivariate models, from small examples evolving to complex data analysis, which require programming Statistics in R.
Practical exercises where students acquire skills, through supervised work and, simultaneously, allow the transition to the application of the methodologies with autonomous work.
The practical work assessment for real data analysis in biological areas, is obtained through the presentation of a written report, followed by oral presentation. It requires the
application of acquired knowledge and integration of statistical theoretical concepts to undertake the interpretation and critical analysis of results. The final evaluation also includes
several aspects (resolution of practical exercises, seminar or project work and writing exam to enable the student to its autonomy in carrying out multivariate analysis in the context
of applied research in biological areas.
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Borcard, D., Gillet, F. & Legendre, P. (2011) Numerical ecology with R. Springer: New York
Dytham, C. (2003) Choosing and using statistics a biologist's guide, Blackwell.
Everitt, B.,Hothorn, T. (2011) An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R, Springer-Verlag
New York.
Everitt, B.,Hothorn, T. (2014) A Handbook of Statistical Analyses using R, Third Edition 3rd Edition Chapman and Hall/CRC.
Henderson, P.; Seaby, R. (2008) A practical handbook for multivariate methods. Pisces Conservation, Ltd.
Legendre, P. and L. Legendre. 1998. Numerical Ecology. 2nd Edition. Elsevier, Amsterdam.
McGarigal K, Cushman, S.A., and Stafford, S.G.. (2000). Multivariate Statistics for Wildlife and Ecology Research. Springer-Verlag, New York.
Sarkar D (2008) Lattice: Multivariate Data Visualization with R. New York: Springer.
Wehrens, R. (2011) Chemometrics with R: Multivariate Data Analysis in the Natural Sciences and Life Sciences, Springer-Verlag, Berlin

Anexo II - Sistema de Informação para a Saúde

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistema de Informação para a Saúde

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Health Information Systems.

 

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA / ERT

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:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Instrumentação e Informática Médica".

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Instrumentation and Medical Informatics" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 António Jorge Gonçalves de Gouveia, T-30; PL-30; OT-4,5.

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 -

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular procura-se proporcionar aos alunos um conjunto de conceitos, técnicas e ferramentas para a gestão da função sistemas de informação. São estudadas

atividades, recursos e fatores da função sistemas de informação e diversos instrumentos para a sua gestão. Concretamente, são estudadas as atividades de planeamento de
sistemas de informação, desenvolvimento de sistemas de informação e exploração de sistemas de informação, sempre sob uma perspetiva de gestão. 

 
No final da unidade curricular os alunos deverão ser capazes de: Compreender o papel da Função Sistemas de Informação numa organização; Reconhecer as várias áreas da
Função Sistemas de Informação; Identificar e perceber a realidade complexa da Gestão de Sistemas de Informação; Perceber as diferentes atividades desempenhadas pelo gestor de
sistemas de informação e as competências que deve reunir; Identificar e selecionar ferramentas no contexto gestão da Função Sistemas de Informação.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The aim of this course is to provide students with a set of concepts, techniques and tools for information systems management. Are studied the activities, resources and factors of

the information systems function, as well as several management tools. Specifically are studied the activities of information systems planning, information systems development and
information systems operation, always under a management perspective.

 At the end of the course the students should be able to: understand the role of information systems function in the organization; recognize the areas of the information systems
function; identify and understand the complex reality of information systems management; understand the activities of the chief information officer and the skills that s/he should
have; identify and select the required tools to a effective information systems management.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Sistemas de informação organizacionais.

 2. Função Sistemas de Informação.
 3. Planeamento de Sistemas de Informação.

 4. Desenvolvimento de Sistemas de Informação.
 5. Exploração de Sistemas de Informação.

 6. Fundamentos da Gestão de Sistemas de Informação.
 7. Obtenção de serviços de sistemas de informação.

 8. Papel e responsabilidades do gestor de sistemas de informação.
 9. Competências exigidas ao gestor de sistemas de informação.

 10. Instrumentos para a Gestão de Sistemas de Informação.
 11. Perspetivas para o futuro da Gestão de Sistemas de Informação.

9.4.5. Syllabus:
 1. Business Information Systems

 2. Information Systems Function
 3. Information Systems Planning
 4. Information Systems Development

 5. Information Systems Operation
 6. Elements of Information Systems Management

 7. Information systems sourcing
 8. Role and responsibilities of the information systems manager

 9. Skills required to the information systems manager
 10. Tools for Information Systems Management

 11. Future perspectives for Information Systems Management.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos programáticos estão organizados de modo a possibilitar uma compreensão progressiva das matérias abordadas na unidade curricular e a contribuir para os objetivos

definidos. De modo a possibilitar compreender o papel da Função Sistemas de Informação (SI) numa organização, abordam-se nos capítulos 1 e 2 (“Sistemas de informação
organizacionais” e “Função SI”). A compreensão e reconhecimento das várias áreas da Função SI, abordam-se nos capítulos 2 ao 5. A identificação e compreensão da realidade
complexa da Gestão de SI são possibilitadas abordando as temáticas do capítulo 6 e 7. A compreensão das diferentes atividades desempenhadas pelo gestor de SI e das
competências que deve reunir é assegurada pelo capítulo 8 e 9. O capítulo 10 contribui para a identificar e selecionar ferramentas no contexto gestão da Função SI. Finalmente, o
capítulo 11 é transversal aos diversos objetivos e permitem apontar caminhos a seguir.
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9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The programmatic content is organized to enable a progressive understanding of the subjects covered in the course and to contribute to the defined objectives. To allow an

understanding of the role of information systems (IS) function in an organization, are addressed the issues in chapter 1 and 2 ("Business IS" and "IS Function"). For the
understanding and recognition of the various areas of the IS Function, is addressed the thematic in chapters 2 to 5. The identification and understanding of the complex reality of IS
Management are made possible by addressing the theme in chapters 6 and 7. The understanding of the different activities performed by the chief information officer and of the skills
s/he must have, is ensured by addressing issues of chapters 8 and 9. The exploration of the chapter 9 theme helps to identify and select tools in the context of IS management
function. Finally, chapter 10 is transversal to the different objectives and point paths to go.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Nas aulas teóricas é utilizado um método expositivo e de discussão em grupo, procurando-se sempre que possível o envolvimento e a participação dos alunos. Nas aulas práticas é

efetuado o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos práticos dos alunos. Os alunos, para além de desenvolverem trabalhos práticos, também expõem oralmente os
resultados dos seus trabalhos.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 In lectures is used an expository method and group discussion, aiming to promote the students participation. In the practical classes is supported the development of the projects of

the students. The students have also to present the results of their work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Dado que os objetivos da unidade curricular estão centrados em possibilitar uma compreensão abrangente da realidade da Função Sistemas de Informação nas organizações e,

muito particularmente, dos diversos aspetos relevantes no contexto da Gestão de Sistemas de Informação, a utilização de um método expositivo e de discussão em grupo possibilita
não só o acesso às diversas matérias de forma eficaz, bem como permite momentos de reflexão nas aulas sobre as matérias abordadas. O desenvolvimento de trabalhos em grupo
sobre temas definidos permite também aos alunos um aprofundar de conhecimentos em áreas que mais lhes interessem e o desenvolvimento de competências de trabalho em
grupo. Por outro lado, dado que os alunos necessitam de efetuar apresentações sobre os trabalhos realizados, tal promove a partilha de conhecimentos entre todos, gerando-se
assim um efeito sinérgico de aprendizagem.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 Due to the objectives of the course are focused on providing a comprehensive understanding of the reality of the Information Systems Function in organizations and, more

particularly, on the various aspects in the context of Information Systems Management, using a lecture method and group of discussion not only allows access to the various
materials effectively, as also allows for moments of reflection in class on the matters addressed. The development of works in group on defined themes also allows students to gain a
deeper knowledge in areas that most interest them and the development of skills of group work. On the other hand, since students need to make presentations on the work they do, it
promotes the knowledge sharing among all, creating a synergistic effect of learning.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Varajão, João. A Arquitectura da Gestão de Sistemas de Informação.

O’Brien, James e Marakas, George. Management Information Systems
 

Anexo II - Deep Learning Aplicado à Imagem Médica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Deep Learning Aplicado à Imagem Médica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Applied Deep Learning to Medical Imaging

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA / ERT

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:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Instrumentação e Informática Médica".

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Instrumentation and Medical Informatics" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 António Manuel Trigueiros da Silva Cunha, T-30; PL-30; OT-4,5.

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 -

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Este módulo visa proporcionar aos estudantes uma visão geral sobre técnicas de aprendizagem profunda (deep learning) atuais e as suas aplicações à imagiologia médicas.

 Ao concluir esta unidade curricular os alunos devem entender e aplicar os principais modelos de aprendizagem profunda (deep learning).
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This module aims to provide students with an overview of current deep learning techniques and their applications to medical imaging.

 At the end of this course, students should understand and apply the main models of deep learning.
 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1 Fundamentos de deep learning

 1.1 Inteligência artificial, aprendizagem máquina e deep learning
 1.2 Antes do deep learning

 1.3 Deep leaning hoje
 1.4 Plataformas de aprendizagem máquina

 
2 Redes neurais

 2.1 Arquitetura
 2.2 Classificação binária, classificação multi-classe e regressão

 2.3 Exemplos de aplicação
 

3 Fundamentos de aprendizagem máquina
 3.1 Tipos de aprendizagem máquina

 3.2 Avaliação de modelos
 3.3 Overfit vs Underfit
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3.4 Fluxo universal de um projeto

4 Redes neurais convolucionais (CNNs)
4.1 Arquitetura CNNs
4.2 Treino de CNNs a partir do zero
4.3 Uso de CNNs pré-treinadas
4.4 Aplicações em visão por computador

5 Redes neurais recorrentes
5.1 Arquiteturas RNN e LSTM
5.2 Aplicações em texto e sequências

6 Codificadores
6.1 Arquiteturas
6.2 Aplicações

7 Redes adversárias.
7.1 Conceitos
7.2 Arquitetura
7.3 Aplicações

8 Redes generativas
8.1 Geração de texto
8.2 Deep dream
8.3 Transferência de estilo
8.4 Aplicações 

9.4.5. Syllabus:
1 Fundamentals of deep learning
1.1 Artificial intelligence, machine learning and deep learning
1.2 Before Deep Learning
1.3 Deep leaning today
1.4 Machine Learning Platforms

2 Neural Networks
2.1 Architecture
2.2 Binary Classification, Multi-Class Classification and Regression
2.3 Application Examples

3 Fundamentals of Machine Learning
3.1 Types of Machine Learning
3.2 Model Evaluation
3.3 Overfit vs Underfit
3.4 Universal flow of a project

4 Convolutional Neural Networks (CNNs)
4.1 Architecture CNNs
4.2 CNN Training from scratch
4.3 Use of pre-trained CNNs
4.4 Computer vision applications

5 Recurrent Neural Networks
5.1 RNN and LSTM Architectures
5.2 Text Applications and Sequences

6 Encoders
6.1 Architectures
6.2 Applications

7 Opposing networks.
7.1 Concepts
7.2 Architecture
7.3 Applications

8 Generative Networks
8.1 Text Generation
8.2 Deep Dream
8.3 Style Transfer
8.4 Applications

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A disciplina inicia com uma introdução aos fundamentos de aprendizagem profunda (deep learning) e as suas atuais aplicações. 
Segue-se um estudo sobre classificadores, primeiro com as redes neurais que são a base da aprendizagem profunda e depois com os fundamentos da aprendizagem máquina. 
Por fim são estudadas e experimentadas as principais arquiteturas de aprendizagem profunda em várias modalidades de imagem médica (2D e 3D), o que permite aos alunos ter uma
visão geral sobre estas novas técnicas disponíveis e sobre as situações em que podem ser aplicar.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course begins with an introduction to the fundamentals of deep learning and its current applications.
A study of classifiers follows, first with the neural networks that underlie deep learning and then with the fundamentals of machine learning.
Finally, the main deep learning architectures in various medical imaging modalities (2D and 3D) are studied and tested, allowing students to get an overview of these new techniques
available and the situations in which they can be applied.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: 
- Exposição e discussão dos assuntos previstos no programa curricular.

Aulas práticas: 
- Elaboração de trabalhos práticos

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes:
- Presentation and discussion of the subjects foreseen in the curriculum.

Practical classes:
- Preparation of practical work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O método expositivo utilizado nas aulas teóricas assume-se como o mais correto para assegurar que os alunos compreendem os conceitos inerentes às técnicas de aprendizagem
aprofundada.
A elaboração trabalhos prático laboratoriais e um projeto assegura a ligação dos conceitos aprendidos à realidade.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository method used in the lectures is the most correct to ensure that students understand the concepts inherent in deep learning techniques.
The elaboration of practical laboratory work and a project ensures the connection of learned concepts to reality.
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
C. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer 2007
Deep Learning with Python, François Chollet, 2017, ISBN 9781617294433

Anexo II - Modelação e Classificação de Biossinais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Modelação e Classificação de Biossinais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Modeling and Classification of Biosignals

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA/ERT

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

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Instrumentação e Informática Médica".

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Instrumentation and Medical Informatics" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Argentina Maria Soeima Leite, T-7,5; PL-22,5; OT-2,25

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Eduardo José Solteiro Pires, T-7,5; PL-22,5; OT-2,25

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que o aluno esteja munido de uma série de ferramentas de modo a estar apto a caracterizar um sinal biomédico que evolui ao longo do tempo (estacionário ou não).

Usando software adequado, o aluno poderá proceder à modelação e à classificação a partir do modelo ajustado de Sinais Biomédicos. O aluno será capaz de desenvolver um
sistema para apoio ao diagnóstico.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 It is intended to provide the student with a series of tools that allow to characterize a biomedical signal that develops over time. Using appropriate software, students can proceed to

modeling and classification from the model adjusted for biomedical signal. Student will be able to develop a system to support the diagnosis.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução 

 Série temporal. Processos estocásticos estacionários.
 2. Modelos ARMA

 Modelo autoregressivos (AR). Modelos de médias móveis (MA). Modelos autoregressivos de médias móveis (ARMA).
 3. Modelos de variáveis não estacionárias 

 Não estacionariedade. Raízes unitárias. 
4. Modelos dinâmicos de volatilidade

 Heteroscedasticidade condicionada. Modelos autorregressivos condicionalmente heteroscedásticos generalizados (GARCH)..
 5. Modelação de Sinais Biomédicos

 Identificação do modelo. Estimação de parâmetros do modelo. Avaliação do diagnóstico. Estimação espectral. Extração de característica.
 6. Classificação clássica

 Análise discriminante. K vizinhos mais próximos. 
 7. Redes neuronais 

 Introdução às redes neuronais. Redes neuronais recorrentes. Redes “Long-Short Term Memory”.
 8. Classificação de Sinais Biomédicos

 

9.4.5. Syllabus:
 1. Introduction

 Time series concept. Stationary stochastic processes.
 2. ARMA Models 

 Autoregressive model (AR). Moving average (MA) models. Autoregressive Moving Average Models (ARMA). 
 3. Models of nonstationary variables 

 Not stationary. Unit roots.
 4. Dynamic Volatility Models

 Conditioned heteroscedasticity. Generalized conditionally heteroscedastic autoregressive models (GARCH). 
 5. Modeling of Biomedical signals

 Model Identification. Estimation of model parameters. Assessment of the diagnosis
 Spectral estimation. Feature extraction.

 6. Classical Classification
 Discriminant analysis. K nearest neighbors. 

 7. Neural Networks
 Introduction to neuronal networks. Recurrent neuronal networks. Long-Short Term Memory Networks.

 8. Classification of Biomedical Signals
 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 O programa científico desta unidade curricular permite aos alunos adquirir conhecimentos teórico/práticos para a caraterização de sinais biomédicos. Adicionalmente, adquirem o

sentido crítico necessário para a identificação do modelo, para a avaliação do diagnóstico e para a classificação, desenvolvendo competências na área de análise de sinais
biomédicos e no uso de software adequados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The scientific program of this curricular unit allows students to acquire theoretical/practical knowledge for the characterization of biomedical signals. Additionally, they obtain the

necessary critical reasoning e to model identification, diagnostic checking and classification, developing skills biomedical signals analysis and the use of appropriate software.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A unidade curricular encontra-se estruturada da seguinte forma: Aulas teóricas lecionadas no quadro (por meio oral, escrito e com projeção multimédia) nas quais se introduz os

conceitos e ideias imprescindíveis ao processo de aprendizagem da unidade curricular. Sempre que possível, a exposição dos conceitos teóricos é ilustrada com exemplos de
aplicação dos mesmos; Aulas práticas visando a resolução convencional ou em ambiente Matlab de exercícios propostos para um domínio esclarecido dos conteúdos, bem como a
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elaboração de trabalhos práticos para aplicação dos conhecimentos adquiridos. A avaliação desta unidade curricular será constituída por duas provas escritas e pela realização de
trabalhos práticos para analisar sinais biomédicos.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is structured as follows: Lectures taught in the board (through oral, written and multimedia projection) in which the concepts and ideas essential to the process of
learning the curricular unit are introduced. Whenever possible, the exposition of theoretical concepts is illustrated with implementation examples; Practical classes where
conventional techniques or Matlab are used to solve the proposed exercises, as well as the elaboration of practical works to apply the acquired knowledge. The evaluation of this
curriculum will consist of two written tests and practical work to analyse biomedical signals.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O ensino teórico e prático, bem como os trabalhos práticos permite que os alunos desenvolvam capacidades de compreensão e estimula a aplicação de conhecimentos para a
resolução de problemas em situações reais. Adicionalmente, incentiva a realização de tomada de decisões e motiva a capacidade de desenvolver competências de
autoaprendizagem.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical and practical classes, as well as practical work allows students to develop ability to understand and encourages the knowledge application to solve problems in real
situations. Additionally, it encourages the creation of decision-making and motivates the ability to develop self-learning skills.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brockwell, P. J. e Davis, R. A. Introduction to Time Series and Forecasting, 3ª ed. Springer, 2016.
Shumway, R. H. e Stofer, D. S. Time Series Analysis and Its Applications: with R examples, 3ª ed. Springer, 2017.
Vinay K. Ingle, V.K. e Proakis, J.G. Digital Signal Processing Using MATLAB ®, 3ª ed, Cengage Learning, 2012.
K J Blinowska, K.J. e Zygierewicz, P.J. Practical Biomedical Signal Analysis Using MATLAB ®, CRC Press, 2012 
Barbieri, R., Scilingo, E.P. e Valenza, G. Complexity and Nonlinearity in Cardiovascular Signals, Springer, 2017.
Goodfellow, I, Bengio, Y. e Courville, A. Deep Learning. MIT Press, 2016

Anexo II - Técnicas de Caracterização de Materiais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Técnicas de Caracterização de Materiais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Material Characterization Techniques

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CV/LS

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

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

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Bioprocessos e Biomateriais".

 

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Bioprocesses and Biomaterials" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares, TP-10; PL-10; OT-1,5

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 José Ramiro Afonso Fernandes , TP-10; PL-10; OT-1,5

 Verónica Cortés de Zea Bermudes, TP-10; PL-10; OT-1,5

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Permitir que os alunos contactem com um conjunto de técnicas experimentais de caracterização de materiais, de entre as mais habituais em laboratórios da área científica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Allow students to contact with a set of experimental material characterization techniques, among the most common in scientific laboratories.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1) A importância da caracterização dos materiais em Engenharia Biomédica

 2) Caracterizações com base no espetro eletromagnético:
 2.1) UV/Vis: hiato de banda de um semicondutor (método de Tauc)

 2.2) NIR e FTIR
 2.3) Raman

 2.4) Difração de raios X
 3) Caracterizações elétricas e dielétricas

 3.1) Medição da resistividade elétrica pela técnica dos 4 pontos (Van der Pauw)
 3.2) Espetroscopia de impedâncias (constante dielétrica)

 3.3) Ciclos de histerese ferroelétrica
 3.4) Correntes de fuga

 4) Caracterização magnética (SQUID e VSM)
 4.1) Medições M(T) e M(H)

 4.2) Ciclos de histerese ferromagnética
 4.3) Materiais supercondutores

 5) Microscopia Eletrónica (SEM e TEM)
 6) Análises térmicas (DSC, ATG, ATD)

 7) Microscopia de Força Atómica (AFM, PFM e MFM)
 8) Caracterização por ultrassons

 Nos tópicos anteriores os alunos terão uma introdução ao tema, seguido de um trabalho experimental na caracterização de um material.
 

9.4.5. Syllabus:
 1) The importance of characterization of materials in Biomedical Engineering

 2) Characterizations based on electromagnetic spectrum:
 2.1) UV / Vis: semiconductor band gap (Tauc method)

 2.2) NIR and FTIR
 2.3) Raman
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2.4) X-ray Diffraction
3) Electrical and dielectric characterizations
3.1) Measurement of electrical resistivity by the 4-point technique (Van der Pauw)
3.2) Impedance spectroscopy (dielectric constant)
3.3) Ferroelectric hysteresis cycles
3.4) Leakage currents
4) Magnetic characterization (SQUID and VSM)
4.1) M (T) and M (H) measurements
4.2) Ferromagnetic hysteresis cycles
4.3) Superconducting Materials
5) Electron Microscopy (SEM and TEM)
6) Thermal analysis (DSC, ATG, ATD)
7) Atomic Force Microscopy (AFM, PFM and MFM)
8) Ultrasound Characterization
In the previous topics students will have an introduction to the topic, followed by an experimental work in characterizing a material.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O principal objetivo desta UC é permitir aos alunos contactar com um conjunto de técnicas experimentais de caracterização de materiais. Desta forma, foram selecionadas algumas
das técnicas mais importantes em que serão lecionados os fundamentos, bem como a realização de trabalhos práticos, onde serão utilizadas essas técnicas, para que os alunos
possam passar da teoria à prática. 

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objective of this course is to enable students to contact with a set of experimental material characterization techniques. Thus, we selected some of the most important
techniques in which the fundamentals will be taught, as well as the realization of practical work, where these techniques will be used, so that students can move from theory to
practice.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Introdução teórica ao método de caracterização.
Realização de trabalhos práticos laboratoriais.

Avaliação: Realização de avaliação escrita (35%)
Avaliação dos relatórios das aulas práticas laboratoriais (35%).
Avaliação de um trabalho prático e sua apresentação pública sobre a caracterização de um material com interesse biomédico (30%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical introduction to the characterization method.
Realization of laboratory practical work.

Assessment: Written assessment (35%)
Evaluation of laboratory practical classes reports (35%).
Evaluation of a practical work and its public presentation on the characterization of material with biomedical interest (30%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O ensino estará focado para a aprendizagem de diversas técnicas com caráter experimental. Desta forma os alunos deverão contactar com os fundamentos teóricos da técnica, bem
como com a sua realização experimental em laboratório.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching will be focused on several experimental techniques. In this way the students should contact with the theoretical foundations of the technique, as well as with its
experimental accomplishment in the laboratory.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Robert W. Cahn Frs, Eric Lifshin (Eds), Concise Encycloedia of Materials Characterization, Pergamon Press, 1993, ISBN 0-08-040603-3.
- S. J. B. Reed, Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology, Cambridge University Press, 2005, ISBN 0-521-84875-X.
- Joseph Goldstein, Dale Newbury, David Joy, Charles Lyman, Patrick Echlin, Eric Lifshin, Linda Sawyer and Joseph Michael, Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis,
Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 3td edition.
- John J. Bozzola, Lonnie D. Russel, Electron Microscopy, Principles and Techniques for Biologists, Jones and Bartlett Publishers, 2ª edição, 1998 
- Eric Lifshin (Ed.), X-ray Characterization of Materials, Wiley-VCH, ISBN 1999 3-527-29657-3
- B. D. Cullity, Elements of X-Ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing Company, 1978, ISBN 0-201-01174-3.
M.W. Mackenzie (Ed.), Advances in Applied Fourier Transform Infrared Spectroscopy, John Wiley & Sons, 1988, ISBN 0-471-92034-7

Anexo II - Métodos Instrumentais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Métodos Instrumentais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Instrumental Methods

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CV/LS

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 TP-60; OT-4,5

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Bioprocessos e Biomateriais".

 

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Bioprocesses and Biomaterials" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Cristina Guiomar Antunes, TP-40; OT-1,5

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares, TP-8; OT-1.

 Sandra Mariza Veiga Monteiro, TP-6; OT-1.
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Teresa Maria dos Santos Pinto, TP-6; OT-1. 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- conhecer as potencialidades de diversos equipamentos laboratoriais na análise de materiais biológicos e não biológicos;
- desenvolver competências nas técnicas de preparação de amostras para serem analisadas nos diversos equipamentos;
- desenvolver competências técnicas de microscopia eletrónica, espectrometria atómica, cromatografia líquida e cromatografia gasosa;
- desenvolver competências nas técnicas de análise e interpretação de resultados obtidos;
- desenvolver competências sobre a qualidade dos resultados das medições químicas;
- Integrar e associar diferentes métodos de análise de acordo com a natureza do material biológico, com os objetivos do trabalho em causa e a sensibilização no sentido de que a
utilização de várias técnicas, em simultâneo, poder ser vantajosa na caraterização do material em estudo.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- to know the potential of various laboratory equipment in the analysis of biological and non-biological materials;
- to develop skills in the preparation of samples to be analyzed in the various equipment;
- to develop technical skills in electron microscopy, atomic spectrometry, liquid chromatography and gas chromatography;
- to develop skills in the techniques of analysis and interpretation of results;
- to develop skills on the quality of chemical measurement results;
- Integrate and associate different methods of analysis according to the nature of the biological material, the objectives of the work and the knowledge that the use of several
techniques at the same time may be advantageous in the characterization of the studied material.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Garantia da qualidade. Métodos de calibração analítica. Qualidade das medições químicas. Conceitos de garantia de qualidade e controlo da qualidade. Validação de métodos.
Parâmetros de validação e critérios de aceitação.
2. Espectroscopia Atómica. Fundamentos de espectroscopia de absorção e de emissão atómica. Técnicas de preparação de amostras na determinação de metais em amostras
biológicas. 
3. Cromatografia. Fundamentos das cromatografias líquida e gasosa. Técnicas de preparação de amostras biológicas em análise cromatográfica.
4. Microscopia eletrónica
Fundamentos de ME (SEM e TEM). Técnicas de preparação de amostras biológicas. Observação e interpretação de amostras biológicas em ME. ME: preparação, observação e
interpretação de amostras em SEM e TEM.
5. Aplicação prática de técnicas de preparação de amostras, de metais e compostos orgânicos, em matrizes biológicas. Aplicação de ferramentas internas de controle de qualidade.
Tratamento dos resultados

9.4.5. Syllabus:
1. Quality assurance. Analytical calibration methods. Quality of chemical measurements. Concepts of quality assurance and quality control. Validation of methods. Validation
parameters and acceptance criteria.

2. Atomic Spectroscopy. Fundamentals of absorption and atomic emission spectroscopy. Sample preparation techniques for the determination of metals in biological samples.
3. Chromatography. Fundamentals of liquid and gas chromatography. Methods of preparation of biological samples for chromatographic analysis.
4. Electronic microscopy
Fundaments of EM (SEM and TEM). Biologic sample preparation techniques. Observation and interpretation of biological samples. EM: preparation, observation and interpretation of
samples in SEM and TEM
5. Practical application of sample preparation and analysis techniques, of heavy metals and organic compounds, in biological matrices. Application of internal quality control tools.
Treatment of the results

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta UC visa dar a conhecer técnicas instrumentais utilizadas em investigação ou como meios complementares de diagnóstico. São apresentados os fundamentos, a aplicabilidade,
os objetivos, as vantagens e as limitações de cada instrumento e técnica.
Nas aulas os alunos realizam trabalho laboratorial, preparam amostras, manipulam o equipamento e interpretam resultados, sendo sensibilizados para a garantia de qualidade dos
resultados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This Curricular Unit aims to present instrumental techniques used in research or as complementary diagnostic tools. The fundamentals, applicability, objectives, advantages and
limitations of each instrument and technique are presented.
In the class, the students perform laboratory work, prepare samples, manipulate the equipment and interpret results, being sensitized to the quality of the results.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino:
Exposição teórica dos conceitos e prática das técnicas.
Realização pelos alunos das técnicas aprendidas.
Elaboração de relatórios de resultados e apresentação crítica de artigos científicos.
Avaliação:
1)Trabalho prático – obrigatório.
Objetivos: aplicação dos conhecimentos adquiridos
Realização: 2 alunos por grupo efetuam relatório
1.1) Material de análise: resultados obtidos no laboratório.
2) Crítica de artigos
Realização: 2 alunos por grupo

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching:
Theoretical exposition of the concepts and practice of the techniques.
Realization by students of the techniques learned.
Elaboration of results reports and critical presentation of scientific articles.
Evaluation:
1) Practical work - mandatory.
Objectives: application of acquired knowledge
Achievement: 2 students per group report
1.1) Analysis material: results obtained in the laboratory.
2) Criticism of articles
Realization: 2 students per group

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As exposições realizadas pelos docentes permitem a aquisição de informação atualizada acerca das temáticas abordadas. As aulas laboratoriais dão a oportunidade de conhecer os
vários equipamentos e adquirir competências sobre a preparação das amostras e a sua análise, pondo em prática as técnicas aprendidas. O trabalho escrito previsto na avaliação da
UC visa apurar o sentido crítico dos alunos na leitura de artigos científicos e a articulação de técnicas alternativas e complementares.
Nesta Unidade Curricular pretende-se forma integrar e associar diferentes métodos de análise de acordo com a natureza do material biológico, com os objetivos do trabalho em
causa e a sensibilização no sentido de que a utilização de várias técnicas em simultâneo pode ser vantajosa na caraterização do material em estudo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentations made by the teachers allow the acquisition of up-to-date information about the topics addressed. The laboratory classes give the opportunity to know the
equipment and acquire skills on sample preparation and their analysis, putting into practice the techniques learned. The written work foreseen in the evaluation aims to determine the
students' critical sense in reading scientific articles and the articulation of alternative and complementary techniques.
This course aims to integrate and associate different methods of analysis according to the nature of the biological material, the objectives of the work in question and the awareness
that the use of several techniques at the same time may be advantageous in the characterization of the study material.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Salema, R. & Santos, I. Microscopia eletrónica de transmissão. Instrumentação e técnicas para material biológico.
Joseph I. Goldstein, et al. Scanning Electron Microscopy an X-Ray Microanalysis.
John J. Bozzola, Lonnie D. Russel. Electron Microscopy.
David Harvey. Modern Analytical Chemistry.
Janusz Pawliszyn, Heather L. Lord. Handbook of sample preparation.
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Anexo II - Projecto em Engenharia Biomédica I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projecto em Engenharia Biomédica I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Project on Biomedical Engineering I

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA/CV / ERT/LS

9.4.1.3. Duração:
 semestral/semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 OT-30

9.4.1.6. ECTS:
 3

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):
 Luís José Calçada Torres Pereira, OT-9

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Argentina Maria Soeima Leite, OT-7

 Amélia Maria Lopes Dias da Silva, OT-7
 Eduardo José Solteiro Pires, OT-7

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende esta unidade curricular que os alunos desenvolvam um projecto de investigação científica ou desenvolvimento tecnológico em equipa, de forma integradora de

conhecimentos e propiciadora de maior autonomia na tomada de decisão técnico-científica e e na seleção de ferramentas, métodos e processos. Os alunos irão desenvolver
competências de gestão de projetos, gestão de equipa e liderança. Será fomentada a orientação e a colaboração entre alunos de várias universidades da Universidades da União
Europeia, graças ao apoio do Programa Erasmus+.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This course aims for students to develop a project, based on scientific research or technology development, integrating knowledge and providing the opportunity to enhance

autonomy in technical-scientific decision-making, and on selection of tools, methods, and processes. Students will develop project management, team management, and leadership
skills. Students will have the opportunity to develop their projects together with supervisors and students from other UE Universities, with the support of Erasmus+.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Desenvolvimento de um projeto de investigação científica ou de desenvolvimento tecnológico, sob orientação docente, na gama alargada de desafios em Engenharia Biomédica.

9.4.5. Syllabus:
 Development of a project, based on scientific research or technology development, under faculty professor’s supervision, on the wide scope of Biomedical Engineering challenges.

 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 O desenvolvimento autónomo de um projeto ao longo do semestre é uma abordagem tradicional para a integração contextualizada de competências e conhecimentos, e aquisição

de novas competências e conhecimentos plenos de contexto.
 

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The autonomous development of a project throughout the semester is a traditional approach for contextualized integration of competences and knowledge, and for acquiring new

knowledge and competences in a context-rich environment.
 

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As equipas de orientação são livres de organizar em conjunto com os alunos a forma de desenvolvimento e acompanhamento dos projetos (plano de trabalho), no âmbito do esforço

previsto em ECTS para a unidade curricular.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Each student will agree on a project work plan with his/her supervisor, taking into consideration the global assessment items and dates for the course.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 O desenvolvimento em grupo de um projeto técnico-científico é propiciador de oportunidades para integração de conhecimentos e competências, e aquisição contextualizada de

novos.
 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The group development of technical or scientific project, opens opportunities for integration of knowledge and competences, and for acquiring new ones in a context-rich

environment.
 

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Perdicoulis , Project Management (2nd ed., 2018) , Perdicoulis Publishing ISBN 

 
Project Management Institute , A Guide to the Project Management Body of Knowledge (5th ed., 2013)

 

Anexo II - Projecto em Engenharia Biomédica II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projecto em Engenharia Biomédica II
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9.4.1.1. Title of curricular unit:
Project on Biomedical Engineering II

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ETA/CV / ERT/LS

9.4.1.3. Duração:
semestral/semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
81

9.4.1.5. Horas de contacto:
OT-30

9.4.1.6. ECTS:
3

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):
Luís José Calçada Torres Pereira, OT-9

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Argentina Maria Soeima Leite, OT-7
Amélia Maria Lopes Dias da Silva, OT-7
Eduardo José Solteiro Pires, OT-7

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos projetam, implementam e finalizam um projeto cooperativo relativamente complexo como uma equipa no campo da engenharia biomédica – Os alunos irão implementar o
seu plano de trabalho, relatórios intermédios de projeto, um artigo científico e um poster. Finalmente, os alunos apresentarão e discutirão o seu trabalho.
Pretende esta unidade curricular que os alunos desenvolvam um projeto de investigação científica ou desenvolvimento tecnológico em equipa, de forma integradora de
conhecimentos e propiciadora de maior autonomia na tomada de decisão técnico-científica e e na seleção de ferramentas, métodos e processos. Os alunos irão desenvolver
competências de gestão de projetos, gestão de equipa e liderança. Será fomentada a orientação e a colaboração entre alunos de várias universidades da Universidades da União
Europeia, graças ao apoio do Programa Erasmus+.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students design, handle, and finish a relatively complex cooperative project as a team in the field of biomedical engineering - They produce a work plans and reports, a scientific
paper and a poster. Finally, students will present and discuss their work.
This course aims that students develop a project, based on scientific research or technology development, integrating knowledge and providing the opportunity to enhance
autonomy in technical-scientific decision-making, and on selection of tools, methods, and processes. Students will develop project management, team management, and leadership
skills. Students will have the opportunity to develop their projects together with supervisors and students from other UE Universities, with the support of Erasmus+.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento de um projeto de investigação científica ou de desenvolvimento tecnológico, sob orientação docente, na gama alargada de desafios em Engenharia Biomédica.

9.4.5. Syllabus:
Development of a project, based on scientific research or technology development, under faculty professor’s supervision, on the wide scope of Biomedical Engineering challenges.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O desenvolvimento autónomo de um projeto ao longo do semestre é uma abordagem tradicional para a integração contextualizada de competências e conhecimentos, e aquisição
de novas competências e conhecimentos plenos de contexto.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The autonomous development of a project throughout the semester is a traditional approach for contextualized integration of competences and knowledge, and for acquiring new
knowledge and competences in a context-rich environment.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As equipas de orientação são livres de organizar em conjunto com os alunos a forma de desenvolvimento e acompanhamento dos projetos (plano de trabalho), no âmbito do esforço
previsto em ECTS para a unidade curricular.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Each student will agree on a project work plan with his/her supervisor, taking into consideration the global assessment items and dates for the course.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O desenvolvimento em grupo de um projeto técnico-científico é propiciador de oportunidades para integração de conhecimentos e competências, e aquisição contextualizada de
novos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The group development of technical or scientific project, opens opportunities for integration of knowledge and competences, and for acquiring new ones in a context-rich
environment.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Perdicoulis , Project Management (2nd ed., 2018) , Perdicoulis Publishing ISBN 

Project Management Institute , A Guide to the Project Management Body of Knowledge (5th ed., 2013).

Anexo II - Seminário de Economia e Gestão na Saúde

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário de Economia e Gestão na Saúde

9.4.1.1. Title of curricular unit:
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Seminar on Economics and Health Management

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CE/MS

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
81

9.4.1.5. Horas de contacto:
S-30; OT-3

9.4.1.6. ECTS:
3

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):
Luís José Calçada Torres Pereira, S-30; OT-3.

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
-

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Numa perspetiva integrada com as formações académicas dos alunos e compatível com os objetivos pedagógicos do Mestrado de Engenharia Biomédica, apresentar uma
abordagem aos princípios relevantes da economia da saúde, assim como, aos fundamentos da gestão de organizações de saúde.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
From an integrated perspective with the students' academic background and compatible with the pedagogical objectives of the Master of Biomedical Engineering, present an
approach to the relevant principles of healthcare economics, as well as to the foundations of the management of healthcare organizations.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1 . Definição de economia e economia da saúde
1.1 Indivíduos tomam decisões
1.2 Interação entre pessoas 
1.3 O funcionamento da economia
1.4 O modo de pensar da economia
1.5 Pertinência da economia da saúde
1.6 Conceitos económico e de gestão
2. Mercado em economia
2.1 Especificidades do mercado na saúde
2.2 Aplicação da economia ao tópico da saúde
2.3 modelo tradicional da procura
2.4 Estudos empíricos da procura de cuidados de saúde
3. Produção de saúde
3.1 Modelo de Grossman
3.2 Indução da procura pela oferta
4. Modelos de financiamento em saúde
4.1 Controlo dos gastos em saúde
4.2 O financiamento do sistema de saúde português
5. Oferta de cuidados e pagamento a prestadores
6. Equidade e desigualdade em saúde
7. Avaliação económica em saúde 
8. Medição de Custos em Saúde
9. Análise de custo-efetividade
10. Análise custo-benefício
11. Medição de custos e consequências
12. Aplicação da medição de benefícios na saúde

9.4.5. Syllabus:
1 Definition of economics and healthcare economics
1.1 Individuals make decisions
1.2 People interaction
1.3 How does the economy work as a whole
1.4 The economy's thinking
1.5 Relevance of the healthcare economy
1.6 Basic Economic and Management Concepts
2 Market in economics
2.1 Health Market Specifics
2.2 Applying the economics discipline to the healthcare topic
2.3 traditional demand model
2.4 Empirical Studies in Health Care Demand
3 Health Production
3.1 Grossman Model
3.2 Supply demand induction
4 Healthcare Financing Models
4.1 Control of health expenditure
4.2 Financing of the Portuguese health system
5. Provision of care and payment to providers
6 Equity and inequality in healtcare
7 Economic Healthcare Assessment
7.1 Relevance
7.2 Features
7.3 Economic evaluation and decision
8 Health Cost Measurement
9 Cost-effectiveness analysis
10 Cost benefit analysis
11 Measurement of costs and consequences
12 Application of healthcare benefit measurement

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A metodologia de ensino está estruturada em duas vertentes principais: 
- Componente presencial de apresentação de conceitos teóricos e práticos pelos peritos e profissionais convidados. Esta componente baseada no método expositivo e
demonstrativo de conceitos teóricos e aplicações práticas. São utilizando métodos clássicos de exposição. 
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- Componente de ensino autónomo incide no estudo dos tópicos versados nos seminários, utilizando a bibliografia disponibilizada pelos oradores, outras fontes bibliográficas,
pesquisa de informação. Esta componente será acompanhada em regime tutorial pelos docentes.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching methodology is structured in two main streams: 

- Presence component for introduction of theoretical and practical concepts by the filed experts and professionals. This component is based on the expositive and demonstrative
method of the fundamental theoretical concepts and practical applications. Classical exposition methods and new multimedia and information technologies are used. 

- Autonomous learning component, which is focussed in the study and undestanding of the lecture contens, by using the provided bibliography by the speakers and other
bibliography sources. This component will be supervised by the lecturers in a tutorial form.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos da unidade curricular versam o contacto com peritos e profissionais da área. O desenvolvimento de capacidades e competências dos alunos no
contexto da Engenharia Biomédica, pode ser influenciado significativamente por este tipo de ações educativas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus contents of this curricular unit are based on the contact with experts and filed professionals. The development of skills in the context of Biomedical Engineering, may be
significantly influenced by this type of educational activities.

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 competências na área do curso, nomeadamente pela realização trabalhos de desenvolvimento de capacidades de
pesquisa e síntese de conteúdos. Envolve uma articulação estreita entre os temas apresentados nos seminários que requer estudo autónomo por parte do aluno. O espírito crítico e
a componente de evolução autónoma é fortemente encorajada.

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 course area, namely by the execution of development assignments involving search and synthesis
of related topics. Involves a close articulation between the topics introduced in the seminars and the autonomous study work by students. The critical spirit and the autonomous
evolution by students are strongly encouraged.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Innovations in Healthcare Management: Cost-Effective and Sustainable Solutions (2015), Vijai Kumar Singh editor, CRC Press.

Introduction to the Financial Management of Healthcare Organizations, 7th Edition (2107) Michael Nowicki , Health Administration Press

Anexo II - Seminário de Workflows na Medicina

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário de Workflows na Medicina

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Seminar on Workflows in Medicine

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CS/HS

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 S-30; OT-3

9.4.1.6. ECTS:
 3

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):
 João Agostinho Batista de Lacerda Pavão, S-30; OT-3.

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 -

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Descrição de workflows em Medicina, aquisição de conhecimentos na área do raciocínio clínico, trabalho em equipa e integração com sistemas de informação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Description of medical workflows, knowledge acquisition in the field of clinical reasoning, teamwork and integration with information systems.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 - Doente urgente no pré-hospitalar

 - Admissão hospitalar
 - Modelo organizado de orientação hospitalar do doente urgente

 - Workflow clínico
 História clínica

 Exame físico – semiologia médica
 Exames complementares de diagnóstico

 Registos e documentação clínica – aplicações informáticas
 Processo de administração de fármacos

 - Visão da enfermagem
 - Visão da farmacêutica
 - Processo de transferência inter-hospitalar

 - Processo de alta hospitalar
 - Suporte cientifico

 - Investigação médica
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9.4.5. Syllabus:
- Urgent patient in pre-hospital
- Hospital admission
- Organized model of hospital care for urgent patients
- Clinical workflows
Clinical history
Physical Examination - Medical Semiology
Complementary diagnostic tests
Clinical records and documentation - computer applications
Procedures of medication administration
- Nursing point of view
- Pharmacist's point of view
- Inter-hospital transfer process
- Hospital patient dismissing procedure
- Scientific based support
- Medical research

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A metodologia de ensino está estruturada em duas vertentes principais: 
- Componente presencial de apresentação de conceitos teóricos e práticos pelos peritos e profissionais convidados. Esta componente baseada no método expositivo e
demonstrativo de conceitos teóricos e aplicações práticas. São utilizando métodos clássicos de exposição. 

- Componente de ensino autónomo incide no estudo dos tópicos versados nos seminários, utilizando a bibliografia disponibilizada pelos oradores, outras fontes bibliográficas,
pesquisa de informação. Esta componente será acompanhada em regime tutorial pelos docentes.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching methodology is structured in two main streams: 
- Presence component for introduction of theoretical and practical concepts by the filed experts and professionals. This component is based on the expositive and demonstrative
method of the fundamental theoretical concepts and practical applications. Classical exposition methods and new multimedia and information technologies are used. 
- Autonomous learning component, which is focussed in the study and undestanding of the lecture contens, by using the provided bibliography by the speakers and other
bibliography sources. This component will be supervised by the lecturers in a tutorial form.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos da unidade curricular versam o contacto com peritos e profissionais da área. O desenvolvimento de capacidades e competências dos alunos no
contexto da Engenharia Biomédica, pode ser influenciado significativamente por este tipo de ações educativas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus contents of this curricular unit are based on the contact with experts and filed professionals. The development of skills in the context of Biomedical Engineering, may be
significantly influenced by this type of educational activities.

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 competências na área da do curso, nomeadamente pela realização trabalhos de desenvolvimento de capacidades de
pesquisa e síntese de conteúdos. Envolve uma articulação estreita entre os temas apresentados nos seminários que requer estudo autónomo por parte do aluno. O espírito crítico e
a componente de evolução autónoma é fortemente encorajada.

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 course area, namely by the execution of development assignments involving search and synthesis
of related topics. Involves a close articulation between the topics introduced in the seminars and the autonomous study work by students. The critical spirit and the autonomous
evolution by students are strongly encouraged.).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Personalized and Precision Medicine Informatics: A Workflow-Based View (Health Informatics) (2019) Terrence Adams editor, Springer

Biomedical Informatic Computer Applications in Health Care and Biomedicine (2014) Shortliffe, Edward H., Cimino, James J., Springer

Anexo II - Engenharia Clínica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Engenharia Clínica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Clinical Engineering

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA / ERT

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:
 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):
 Luís José Calçada Torres Pereira, T-15; PL.15; OT-2,25

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Raul Manuel Pereira Morais dos Santos, T-15; PL-15; OT-2,25

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Este curso oferece uma visão geral sobre o amplo gama de equipamentos médicos instalados e utilizados em hospitais, com foco especial - como os equipamentos são usados - o
que é necessário para sua instalação e aplicação adequadas. Foco especial também em dispositivos de biotelemetria:
Explicar a função e a aplicação do equipamento médico mais importante.
Explicar os parâmetros principais para uma avaliação técnica dos equipamentos médicos mais importantes.
Explicar os requisitos de pré-instalação do equipamento médico mais importante para uma instalação funcional e adequada do equipamento.
Explicar os processos de planeamento hospitalar usando exemplos.
Explicar a gestão de riscos em hospitais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This Course gives an overview on the wide field of medical equipment installed and used in hospitals, the special focus is laid upon - how is the equipment used- what is required for
its proper installation and application. Special focus in biotelemetry devices.
Explain the function and application of the most important medical equipment. 
Explain the key parameters for a technical evaluation of the most important medical equipment.
Explain the pre-installation - requirements of the most important medical equipment for a functional and proper installation of the equipment.
Explain the processes of hospital planning using examples.
Explain Risk Management in hospitals.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Tecnologia na medicina, higiene, segurança e usabilidade.
2) Dispositivos médicos para diagnóstico em cardiologia, função pulmonar neurofisiologia, diagnóstico do sono, audiometria, oftalmologia, avaliação da força. 
3) Dispositivos de terapia: ventiladores, anestesia por inalação, purificação do sangue, radioterapia, suporte à circulação, , estimulação eléctrica funcional, pacemakers, micro
sistemas implantáveis. 
4) Dispositivos de monitorização: Sensores. Registo e análise de sinal, monitorização cardiovascular, respiratória, oximetria de pulso, temperatura, cerebral, fetal, e neonatal.
Telemetria e transferência de dados. Ligações RF. Redes de sensores corporais (BAN) 
5) Desenvolvimento: O Infarmed e a União Europeia. A certificação, diretivas sobre dispositivos médicos. 
6) Normas e classes de dispositivos médicos. Propriedade intelectual. Gestão da equipa de projeto
7) Como o equipamento médico deve ser instalado.
8) Planeamento de Hospitais e serviços de Saúde.

9.4.5. Syllabus:
1) Technologies in Medicine, hygiene, safety and usability. 
2) Medical diagnostic devices in cardiology, pulmonary function, neurophysiology, sleep diagnostics, 
audiometry, ophthalmology, strength evaluation. 
3) Device therapy: ventilators, inhalation anesthesia, blood purification, radiotherapy, support 
circulation, neural interfaces and implantable stimulators, functional electrical stimulation, pacemakers, 
implantable micro systems, visual prosthesis. 
4) Monitoring devices design: sensors. Recording and signal analysis, monitoring 
cardiovascular, respiratory, pulse oximetry, temperature, brain, fetal, and neonatal. Telemetry and data transfer. 
RF links. Body Sensor Networks (BAN). 
5) Biomedical devices design: Infarmed and the European Union; The certification, directives on medical devices;
6) Standards and classes for medical devices; Intellectual property Project team Management.
6) How medical devices must be installed.
7) Hospital and Healthcare planning phases.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Este curso dá uma visão abrangente de todas as peças que se precisam unir, para desenvolver um dispositivo médico desde o nascer duma ideia até ser um dispositivo aprovado.
Os alunos irão fazer uma abordagem do mundo real para o projeto de dispositivos e / ou sistemas de engenharia biomédica. 
Reunindo informações sobre a metodologia de desenvolvimento dum projeto, este curso enfatiza fortemente: 
Uma cobertura abrangente de todos os principais princípios de projeto 
A abordagem prática no desenvolvimento de dispositivos 
A necessidade de técnicas e requisitos de documentação na gestão duma equipe de projeto 
O estado da arte de dispositivos biomédicos, em biotelemetria.
Um bom conhecimento dos dispositivos médicos é essencial no planeamento dos hospitais.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is a comprehensive overview of all the pieces that need to come together to bring a medical device from an idea to an approved device. Students will do a real-−world
approach to the design of biomedical engineering devices and/or systems. Bringing together information on the design and initiation of design projects from several sources, this
course strongly emphasizes and further clarifies curricular unit main 
objectives: 
• Provides comprehensive coverage of all major design principles 
• Emphasizes a practical, hands-−on approach to device design 
• Introduces the need for documentation techniques and requirements in the generation of a design team 
• Discusses the legal ramifications of medical device development and failure 
• Gives a summary of key ways to protect intellectual property 
• Reviews case studies 
• Captures snapshots of some biomedical design areas, present and future
• Hospital planning can only be done with knowledge on Medical instrumentation.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O melhor método para ensinar, consiste em analisar os equipamentos, individualmente ou em grupo, equipamentos concretos, pois tal é a verdadeira base da metodologia de
investigação moderna. 
A experimentação, a utilização de aparelhos de medida, e a montagem de circuitos, têm um valor formativo consagrado no Ensino-Aprendizagem de Engenharia. 
Como a aquisição de saber corresponde a uma forma essencial de experiência vivida, as visitas de estudo a serviços hospitalares e as demonstrações dos equipamentos médicos
têm um impacto muito positivo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The best way to teach is to analyse and develop the equipment, individually or in groups, actual equipment, since this is the true basis of modern research methodology. 
The trial, the use of measuring devices, and circuit assembly, have an established training value in Teaching and Learning in Engineering. 
As the acquisition of knowledge corresponds to an essential form of lived experience, visits to hospital services and demonstrations of medical equipment have a very positive
impact. 

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas aulas serão apresentadas técnicas para projetar circuitos eletrónicos e dispositivos eletromecânicos, como parte de sistemas baseados em sensores. Os tópicos abordados
incluem: circuitos eletrónicos, os princípios de precisão, eletrónica analógica, acondicionamento de sinais analógicos, fontes de alimentação, microprocessadores, comunicações
sem fio, sensores e circuitos de interface sensor. 
As aulas em Laboratório vão cobrir o projeto de placas de circuito impresso (PCB), incluindo a seleção de componentes, desenho do PCB, montagem, planeamento e orçamento
para grandes projetos. Nas primeiras seis semanas será dado ênfase à análise de Instrumentação Biomédica. Nas sete semanas seguintes será desenvolvido, construído e testando
dispositivos biotelemetricos. 

Para atingir os objetivos do programa, a estratégia de Ensino-Aprendizagem definida inclui: a apresentação das especificações dos equipamentos médicos; conhecer a tecnologia
atual nas visitas de estudo nos serviços de saúde dos hospitais; aplicação de conceitos e princípios a situações novas; execução dum plano experimental nas aulas práticas, e a
interpretação de resultados. 
O projeto e a utilização de blocos funcionais estão intimamente ligadas, e a mobilização dos conhecimentos teóricos é muito importante, para que se desenvolvam as competências
necessárias para criar, testar, e aplicar protótipos de dispositivos biomédicos. 
Embora os alunos estejam habituados a desenvolver sistemas, é importante que o façam de forma sistemática, para que concluam dentro das limitações de tempo disponível. As
tarefas de análise, síntese, avaliação, decisão e ação são a essência do trabalho experimental na busca permanente da melhor maneira de concretizar os objetivos propostos. 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course provides intensive coverage of the theory and application of biomedical devices, as well as biomedical devices design. Students will work to develop new biomedical
products from concept to prototype development and testing. 
Lectures will present techniques for designing electronic circuits and electromechanical devices as part of complete sensor systems. Topics covered include: electronics circuits,
principles of accuracy, analogue electronics, analogue signal conditioning, power supplies, microprocessors, wireless communications, sensors, and sensor interface circuits. 
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Labs will cover practical printed circuit board (PCB) design including component selection, PCB layout, assembly, and planning and budgeting for large projects. Analysis of
Biomedical Instrumentation and labs in the first six weeks are in support of the project. Major team-−based design, build, and test project in the last nine weeks. 
To achieve the program objectives, the strategy of Teaching and Learning includes: to find medical equipment specifications, meet current technology during visits to health services
in hospitals; application of concepts and principles to new situations, executing a experimental plan in lab classes, and interpretation of results. 
The design and use of functional blocks are closely linked, and the mobilization of theoretical knowledge is very important to develop new skills to create, test , and make biomedical
devices prototypes. 
Although students are used to develop systems, it is important to do so in a systematic way, to conclude within the constraints of available time. The tasks of analysis, synthesis,
evaluation, decision and action are the essence of experimental work searching for the best way to achieve the main objectives.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Design of Biomedical Devices and Systems. King, P. H., Fries, R. C., Johnson, A. T.
Introduction to Biomedical Engineering Technology. Street, L.
Handbook on Advanced Design and Manufacturing Technologies for Biomedical Devices. Diaz Lantada, A. (Ed.)
Springer Handbook of Medical Technology. Kramme, R., Hoffmann, K. P., Pozos, R. (Eds.)

Anexo II - Microcontroladores na Instrumentação Médica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Microcontroladores na Instrumentação Médica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Microcontrollers in Medical Instrumentation

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA / ERT

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

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

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa no ramo de "Instrumentação e Informática Médica".

9.4.1.7. Observations:
 Optional in the "Instrumentation and Medical Informatics" branch.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 António Luís Gomes Valente, TP-30; PL-30; OT-4,5

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 -

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Familiarizar os alunos com as técnicas de desenvolvimento de aplicações para instrumentação baseadas em microcontroladores, no que respeita ao desenvolvimento de software e

em relação ao hardware de suporte, sensibilizando-os para a s área de aplicação biomédica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Familiarize students with the techniques used to develop microcontroller-based applications, both from the software and the support hardware points of view, application in the

biomedical engineering area.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Conceitos Básicos de Arquitetura de Microcontroladores. 

 Execução de Programas em Memória. 
 O Microcontrolador 16F887: 

 -Conjunto de Instruções; 
 -Sub-rotinas; 

 -Interrupções. 
 -Periféricos: 

 -Oscilador, Alimentação, Configuração e Reset; 
 -Interface Paralelo; 

 -Interface Série; 
 -Relógios/Contadores/Comparadores; 

 -Leitura e Escrita de Sinais Analógicos; 
 -Leitura e Escrita de Dados na EEPROM Interna e na Memória FLASH de Programa. 

 -A família PIC18; 
 Outros Microcontroladores; 80C51, MSP430, ATMEL.

 Aplicações na Instrumentação médica
 

9.4.5. Syllabus:
 Basic concepts of microcontrollers. 

 Execution of applications in memory; 
 The 16F887 microcontroller: 

 -Instruction set; 
-Subroutines; 

 -Interruptions;. 
 -Peripherals: 

 *Oscillator, power supply, configuration and reset; 
 *Parallel interface; 

 *Serial interface; 
 *Counters and comparator; 

 *Analog inputs and outputs; 
 *Reading and writing of data in the EEEPROM and the Program FLASH; 

 The family PIC18; 
 Other microcontrollers: 80C51, MSP430, ATMEL.

 Development of Biomedical Instrumentation.
 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
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A unidade curricular divide-se metodologicamente em duas partes: 
Na primeira (de componente teórica), as aulas serão de natureza fundamentativa, tentando dar-se uma perspectiva aplicativa (através do estudo de exemplos da utilização de
microcontroladores). Serve ainda de apoio à execução dos trabalhos práticos e de projecto da disciplina. 
Na segunda, as aulas serão de componente prática e decorrerão no laboratório, visando cobrir experimentalmente os conteúdos teóricos da disciplina. Para o efeito, os alunos são
convidados a realizar um conjunto de trabalhos, permitindo-se e incentivando-se a troca de saberes experimentais e metodológicos, entre docente e alunos e entre alunos, sobre os
temas subjacentes aos trabalhos práticos. Em ambas as partes pretende-se melhorar a capacidade de análise, reflexão, discussão e argumentação do aluno nos domínios
programáticos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit is divided methodologically into two parts: 
In the first one (of theoretical component), the classes will be of a fundamental nature, trying to give an application perspective (through the study of examples of the use of
microcontrollers). It also supports the execution of the practical and project work of the discipline. 
In the second, the classes will be of practical component and will take place in the laboratory, aiming to cover experimentally the theoretical contents of the discipline. To this end,
students are invited to carry out a set of assignments, allowing and encouraging the exchange of experimental and methodological knowledge, between teacher and students and
between students, on the themes underlying the practical work. Both parties intend to improve the student's ability to analyze, reflect, discuss and argue in the programmatic areas.).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
i) Aulas Teóricas 
Os métodos predominantes nas aulas Teóricas são: 
- Método expositivo, com recurso a projector multimédia e quadro branco como meios auxiliares pedagógicos; 
- Método interrogativo, recorrendo a pequenos desafios/perguntas colocadas aos alunos durante a exposição da matéria (método anterior) ; 
- Método demonstrativo como forma de mostrar aos alunos como são aplicados na prática os conceitos expostos nas aulas teóricas. 

ii) Aulas Práticas 
- Ao longo do semestre será efectuada a exposição dos conceitos do funcionamento dos diferentes periféricos. Nesta fase é utilizado o Método Expositivo (com auxílio a projector
multimédia e quadro branco) seguido sempre do Método Demonstrativo, recorrendo a exemplos práticos. Os alunos são depois incentivados a resolver pequenos problemas, que os
ajudarão para a posterior aplicação no desenvolvimento do projecto. 
- Nas restantes aulas de desenvolvimento dos trabalhos práticos será utilizado principalmente o Método Activo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
i) Theory classes 
The main pedagogical methods are: 
- Expository method, using multimedia projector and white board as auxiliary pedagogical media; 
- Interrogative method, using small challenges/questions addressed to students during the lecture (previous method); 
- Demonstrative method will also be used as a way to show students some real-life examples where the taught concepts can be used. 

ii) Laboratory classes 
- At the start of each part of the laboratory project, all the needed concepts will be transmitted to students. 
- In this first phase of the laboratory project it is used the expository method to transmit to the students all the needed concepts about the operation of the microcontrollers and their
peripherals. This method is followed by the demonstrative method. Students are then requested to solve some small problems which helps to develop the project. 
- In the remaining classes, on which students develop the laboratory project, the active method is used.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia utilizada nesta UC conjuga o ensinamento dos assuntos teóricos, suportados por adequados ensinamentos técnicos e a analíticos das matérias, com uma forte
componente prática. Os ensinamentos teóricos são, sempre que possível, acompanhados com exemplos práticos reais, bem como suportados por simulações (debug) ou realização
de trabalhos práticos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology used in this UC combines the teaching of theoretical subjects, supported by adequate technical and analytical lessons of the subjects, with a strong practical
component. Theoretical teachings are, whenever possible, accompanied with real practical examples, as well as supported by simulations (debug) or practical work.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
PIC Microcontroller Projects in C: Basic to Advanced 2nd Edition (2014), Dogan Ibrahin, Newnes

Embedded C Programming: Techniques and Applications of C and PIC MCUS 1st Edition (2014), Mark Siegesmund, Newnes

Anexo II - Estágio

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ETA/CV / ERT/LS

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

9.4.1.5. Horas de contacto:
 OT-30

9.4.1.6. ECTS:
 12

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):
 Luís José Calçada Torres Pereira, OT-6

 

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Amélia Maria Lopes Dias da Silva, OT-6

 Argentina Maria Soeima Leite, OT-6
 Eduardo José Solteiro Pires, OT-6

 José Carlos Silva Cardoso, OT-6

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Visa o exercício dos saberes em engenharia biomédica, em projeto de investigação ou através de um estágio. O produto final será um relatório (relatório de investigação ou estágio).
Deve configurar a identificação dos problemas e suscitar a busca de respostas criativas e ajustadas a contextos laboratoriais ou de empresa.
Ao concluir esta UC o aluno deverá ser capaz de:
O1- Analisar criticamente contextos de investigação/atuação no domínio da engenharia biomédica;
O2 - Conceber, implementar e avaliar situações concretas em ambiente de estágio ou projetos de investigação no domínio da engenharia biomédica;
O3 - Desenvolver instrumentação metodologicamente ajustada ao desenvolvimento do estágio/projeto de investigação;
O4 - Redigir documentação crítica acerca dos resultados de investigação ou estágio, num documento final (relatório de investigação/ estágio).

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It aims to apply the biomedical engineering knowledge, in an internship or through a research project. The final product will be a report (development project or internship). It should
have the identification of problems, analysis, solutions proposals adjusted to research centre or company.
Upon completion of this course the student should be able to:
O1- Critically analyse research / performance contexts in the field of biomedical engineering;
O2 - Design, implement and evaluate concrete situations in internship environment or research projects in the field of biomedical engineering;
O3 - Develop instrumentation methodologically adjusted to the development of the internship / research project;
O4 - Write critical documentation about the internship or reseach in a final document (internship / research report).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A diversidade dos contextos potenciais para a realização do trabalho de investigação ou estágio, com a consequente variação de práticas de investigação/profissionais, aconselha
um elevado grau flexibilidade, mas definindo sempre no início um plano de trabalho. Existem, também alguns tópicos que deverão ser contemplados: 
1) Observação e análise de contextos, públicos-alvo e domínios de atuação da engenharia biomédica; 
2) Desenvolvimento do projeto de estágio ou investigação; 
3) Desenvolvimento de metodologias e estratégias de análise de requisitos, desenho e implementação de soluções no domínio da engenharia biomédica; 
4) Implementação de metodologias e estratégias de investigação, desenvolvimento e atuação; 
5) Escrita de textos científicos, académicos ou profissionais.

9.4.5. Syllabus:
The diversity of potential contexts to carry out research work or the internship, will have several research / professional approaches, so it´s wise to allow high flexibility of
procedures. However, a work plan must be defined at the beginning of activities. There are also some other tasks to take into account:
1) Observation and analysis of contexts, target audiences and fields of activity of biomedical engineering;
2) Development of the internship or research plan;
3) Development of methodologies and strategies for requirements analysis, design and implementation of solutions in the field of biomedical engineering;
4) Research methodologies or strategies activities;
5) Writing a scientific or professional reports.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O conteúdo 1 visa atingir o objetivo O1. 
O conteúdo 2 visa atingir o objetivo O2. 
Os conteúdos 3 e 4 visam atingir o objetivo O3. 
O conteúdo 5 visa atingir o objetivo O4).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Task 1 aims to achieve goal O1.
Task 2 aims to achieve the O2 objective.
Task 3 and 4 aim to reach the objective O3.
Task 5 aims to achieve objective O4.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno realizará a maioria do trabalho de forma autónoma, mas terá acompanhamento dos orientadores na UTAD e serão promovidas reuniões em que os alunos apresentam
regularmente o desenvolvimento do trabalho. 
A avaliação será realizada em discussão publica por Júri nomeado ao abrigo da legislação em vigor.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The student will do most of his work autonomously, but his advisers at UTAD will schedule meeting to follow up, discuss and get work progress reports.
Evaluation will be carried out in public discussion by a Jury appointed under the current legislation.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Tendo em conta que o objetivo principal desta UC é a colocação em prática do exercício dos saberes da engenharia biomédica, através de um estágio ou da construção de um
projecto de investigação, propõem-se, por conseguinte, como metodologia a orientação individual por um docente doutorado, em contextos reais de investigação, ou de
desempenho profissional. O objetivo O5 é concretizado pelo ato orientado de escrita do texto final, sob a forma de relatório de projeto ou relatório de estágio. 
A apresentação publica perante um júri incentivar o aluno a refletir sobre os conhecimentos e competência adquiridos e conseguir expô-los a terceiros.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main objective of this course is to apply and relate biomedical engineering knowledge, through an internship or a research project, guided by a Professor, carried out in a
research lab or company. Objective O5 is achieved by the guided act of writing the final text, in a project report or internship report.
During the public presentation the student will present his knowledge and new skills.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - António Jorge Gonçalves de Gouveia

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Jorge Gonçalves de Gouveia

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

 
Anexo III - António Manuel Trigueiros da Silva Cunha

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Manuel Trigueiros da Silva Cunha

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

 
Anexo III - Irene Cristina Salgueiro de Oliveira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Irene Cristina Salgueiro de Oliveira
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9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo III - José Benjamim Ribeiro da Fonseca

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Benjamim Ribeiro da Fonseca

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

 
Anexo III - Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares

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

 
Anexo III - José Ramiro Afonso Fernandes

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Ramiro Afonso Fernandes

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

 
Anexo III - Maria Cristina Guiomar Antunes

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Cristina Guiomar Antunes

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

 
Anexo III - Sandra Mariza Veiga Monteiro

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sandra Mariza Veiga Monteiro

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

 
Anexo III - Teresa Maria dos Santos Pinto

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Teresa Maria dos Santos Pinto

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