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ACEF/1920/1401846 — 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/14/01846

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-05-18

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._EAlim sec 1 ponto 2 12.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?
 Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 ver ponto 2

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 see point 2

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 ver ponto 2

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 see point 2

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.
 Transferência dos laboratórios de investigação do Centro de Química (CQ), Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) e Centro de Investigação e de Tecnologias Agrárias

Agroambientais e Biológicas (CITAB), para as novas instalações do edifício do complexo laboratorial onde muitas das aulas práticas dos docentes afetos a estes centros são
lecionadas bem como onde as dissertações de muitos dos estudantes são efetuadas.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 Transfer of research laboratories from the Chemistry Research Centre (CQ), Veterinary and Animal Research Centre (CECAV) and Centre for the Research and Technology of Agro-

Environmental and Biological Sciences (CITAB), to the new laboratory complex building where many of the practical classes from the teachers assigned to these centres are taught
as well where most of the dissertations are performed.

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.
 Neste ciclo de estudos são de referir as parcerias com a: Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de Burgos; Esa Angers Loire; Isa Lille, Isara Lyon; Purpan Toulouse;

Università Degli Studi Firenze; University of Foggia; Università Degli Studi di Milano; Università Degli Studi di Padova, que foram estabelecidos de novo ou se renovou o protocolo de
colaboração recentemente. É ainda de acrescentar a estas colaborações, as dos docentes deste ciclo de estudos.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 In this study cycle should be mentioned the partnerships with: Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de Burgos; Esa Angers Loire; Isa Lille, Isara Lyon; Purpan Toulouse;

Università Degli Studi Firenze; University of Foggia; Università Degli Studi di Milano; Università Degli Studi di Padova, which have been re-established or the collaboration protocol
has recently been renewed. In addition to these collaborations, are those of the teachers of this study cycle.

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

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Foi efectuada a implementação do sistema de qualidade pela UTAD.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 The quality system was implemented by UTAD.

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?

 Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Foram celebrações protocolos com empresas da área alimentar para os estudantes desenvolveram as suas dissertações em contexto de empresa: Recheio, Cash & Carry; SAI;

Sogrape; Caves Aliança, Cerealis; Carsiva – Entreposto Comercial de Carnes; Euroabate – Matadouro Industrial; Lactimercados; Irmãos Monteiro; Primor – Charcutaria Prima;
Lactogal – Produtos Alimentares, ControlVet – Segurança Alimentar; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Carnes Landeiro; Adega de Ponte de Lima

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
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There were also celebrated protocols with food companies for students to developed their dissertations in company context: Recheio, Cash & Carry; SAI; Sogrape; Caves Aliança,
Cerealis; Carsiva – Entreposto Comercial de Carnes; Euroabate – Matadouro Industrial; Lactimercados; Irmãos Monteiro; Primor – Charcutaria Prima; Lactogal – Produtos
Alimentares, ControlVet – Segurança Alimentar; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Carnes Landeiro; Adega de Ponte de Lima.

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Engenharia Alimentar

1.3. Study programme.
Food Science and Engineering

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._3057730580 Diario da Republica 2018.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Indústrias Alimentares

1.6. Main scientific area of the study programme.
Food Industries

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
541

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

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

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.
45

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
without changes

1.11. Condições específicas de ingresso.
As condições gerais de acesso são fixadas pelo artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º
230/2009, de 14 de setembro, e pelo Regulamento n.º 470/2011, de 4 de agosto, retificado pela Declaração de retificação n. 1958/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o regime de
estudos conducente ao Grau de Mestre na UTAD, e demais normativos aplicáveis.
Especificamente, poderão candidatar-se ao 2º ciclo em Engenharia Alimentar detentores do grau de Licenciado ou Bacharel em Engenharia Alimentar, Bioengenharia, Ciência
Alimentar, Genética e Biotecnologia, Biotecnologia, Biologia, Bioquímica, Química, Microbiologia, Enologia, Agronomia, Zootécnia ou de formações afins e os detentores de um
currículo escolar, cientifico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização do curso deste mestrado.

1.11. Specific entry requirements.
The general conditions of access are those established by Article 17 of Decree-Law no. 74/2006, of 24 March, as amended by Decree-Law no. 107/2008, of 25 June, and by Decree-Law
no. 230/2009, of 14 September, and by Regulation no. 470/2011, of 4 August, rectified by Statement of rectification no. 1958/2011, of 22 December, which establishes the regime of
studies leading to a Master's Degree in UTAD, and other applicable rules. In particular for the 2nd cycle in Food Technology, may apply holders of a Bachelor's or Degree’s in Food
Engineering, Bioengineering, Food Science, Genetics and Biotechnology, Biotechnology, Biology, Biochemistry, Chemistry, Microbiology, Oenology, Agronomy, Animal Science, or
related backgrounds. Also, holders of an academic, scientific or professional curriculum that is recognized as attesting the capacity for the realization of this master course.

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:
O mestrado em Engenharia Alimentar será leccionado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A Unidade Curricular de dissertação/projecto/estágio poderá ser leccionada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em ambiente empresarial ou em outras instituições de
ensino e investigação que colaborem com a 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).
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1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compressed (1).pdf
1.15. Observações.

não aplicavel

1.15. Observations.
Not applicable.

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

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
não aplicavel Not applicable.

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

2.2. Estrutura Curricular - não aplicável

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Indústrias Alimentares/Food Industries IA 24
Química/Chemistry Q 15
Biologia e Bioquímica/Biology and biochemistry BB 15
Indústrias Alimentares ou Biologia e Bioquímica ou Quimica ou Ciências do Ambiente ou
Ciências Veterinárias

IA, BB, Q,
CA,CV 6

Indústrias Alimentares ou Biologia e Bioquímica ou Quimica ou Ciências do Ambiente ou
Ciências Veterinárias

IA, BB, Q,
CA,CV 60

(5 Items)  114 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 No fim do semestre os estudantes (Est) preenchem Questionários Pedagógicos (QP) para inferir a sua opinião do plano curricular (PC), conteúdos programáticos, métodos de
avaliação e funcionamento global das UCs (FGUC), entre outros. Esta informação e os Relatórios das UCs (RUC), dos docentes responsáveis (DR), onde é efetuada a análise, entre
outros, do PC, programas e objetivos, FGUC e aproveitamento dos Est, a Direção de Curso (DC) faz o Relatório Auto-Avaliação do Curso. Este é analisado e discutido pela Comissão
de Análise do Curso (CAC), constituída pelo presidente, 1 docente e 1 Est do CP, o DC e os 2 Est da Comissão do Curso. À CAC cabe reunir com os DR das UCs, sempre que for
reportada alguma anomalia e com o corpo docente das UC com avaliação “crítica” nos QP, sendo transmitidas recomendações e estabelecidas ações para um plano de melhoria do
curso, inferindo-se assim sobre a consonância das metodologias de ensino e aprendizagem com os objetivos de aprendizagem definidos.

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.

 At the end of the semester students (Est) fill Pedagogical Questionnaires (QP) to infer their opinion of the curriculum (PC), syllabus, assessment methods and overall functioning of
UCs (FGUC), among others. This information and the UCs Reports (RUC), filled by the responsible teachers (DR), with the analysis, among others, of PC, programs and objectives,
FGUC and results obtained by Est. The Course Direction (DC) makes the Self Assessment Report of the Course. This is analyzed and discussed by the Course Analysis Committee
(CAC), which is made by the chair, 1 faculty member and 1 Est of the CP, the DC and the 2 Est of the Course Committee. The CAC is responsible for meeting with the UCs DR ,
whenever an anomaly is reported and with the UC faculty with “critical” evaluation in the QP, being transmitted recommendations and actions established for a course improvement
plan, thus inferring about the consonance of teaching and learning methodologies with the defined learning objectives.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Nos QP e RUC, os Est. e DR dão a sua opinião da adequação do número de horas de contacto das UC. Este é analisado pela DC no RAC, que é depois analisado e discutido pela

CAC, tendo em conta o aproveitamento dos Est. Se se verificarem incongruências, e após reunião com o DR da UC, são elaboradas ações de melhoria a constar no PMC que podem
incluir, entre outros, um ajustamento dos conteúdos programáticos da UC. Caso seja considerado inevitável, diligencia-se para avançar com uma proposta de reestruturação do
plano de estudos, a submeter à DGES após aprovação pelos órgãos de gestão, que contempla a alteração das horas de contacto e ajuste no número de ECTS. Na elaboração da
dissertação de mestrado em ambiente de empresa, a DC analisa o plano de trabalhos e o número de horas que o Est passará na empresa e nos casos em que exista também a
necessidade de realização de trabalho na Universidade, tem em atenção se no seu conjunto não ultrapassa a carga média correspondente aos ECTS atribuídos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 In QP and RUC, Est. and DR gives their opinion on the appropriateness of the contact hours of the UCs. This is analyzed by DC in the RAC, which is then analyzed and discussed by

CAC, taking into account the use of the Est. If there are incongruities, and after meeting with the DR of UCs, improvement actions will be elaborated to be contained in the PMC
include, among others, an adjustment of the syllabus of the course. If deemed unavoidable, it endeavours to come forward with a proposal for restructuring the syllabus, to be
submitted to DGES after approval by the management bodies, which includes changing contact hours and adjusting the number of ECTS. In preparing the master's thesis in a
company environment, DC analyzes the work plan and the number of hours that Est will spend in the company, and in cases where there is also a need to do work at the University,
pay attention to whether their set does not exceed the average load corresponding to the assigned ECTS.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 As formas de avaliação de aprendizagem dos Est. estão previstas no Regulamento Pedagógico elaborado pelos CP. Aí estão definidos os procedimentos a usar na avaliação da

aprendizagem como o tipo de avaliação que poderá ser usada, número mínimo de momentos de avaliação na avaliação contínua, e a possibilidade e condições da avaliação nas
diferentes épocas de exame (normal, recurso e especial). Estão ainda definidas as condições de avaliação dos Est abrangidos por um regime especial previsto na legislação em
vigor ou normas regulamentares internas (estudantes-trabalhadores, etc.). Estas informações são obrigatoriamente plasmadas nas FUC das UCs dadas aos Est. na plataforma SIDE.
Os QP preenchidos pelos Est dão indicação sobre o cumprimento do método de avaliação acordado e expresso na FUC. No caso de incumprimento os Est devem solicitar/requerer a
devida atuação quer do DC, quer do CP, e simultaneamente podem também apelar ao Provedor do Estudante para resolver eventuais inconformidades.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 

The forms of assessment of learning of the Est. are foreseen in the Pedagogical Regulation elaborated by the PC. This defines the procedures to be used in the learning assessment
as the type of assessment that can be used, the minimum number of assessment moments in the continuous assessment, and the possibility and conditions of the assessment at
different examination times (normal, resource and special). The conditions for evaluation of the Est. covered by a special regime provided for in current legislation or internal
regulatory standards (student-workers, etc.) are also defined. This information is necessarily embodied in the UC FUCs given to the Est. on the SIDE platform. The QPs completed by
the Est. give an indication of compliance with the agreed assessment method expressed in the FUC. In the event of non-compliance, the Est. must request due action from both the
DC and the CP, and at the same time may also appeal to the Student Ombudsman to resolve any nonconformities.
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2.4. Observações

2.4 Observações.
O plano de estudos do mestrado em Engenharia Alimentar sofreu uma reestruturação, desde a sua criação, estando em vigor um novo plano de estudos (DR 2ª série nº 220 de 15
novembro 2018), da qual resultou a fusão dos ramos, por decisão superior devido à dificuldade do funcionamento em simultâneo dos 3 ramos, procurando-se também que o novo
plano passasse a obedecer integralmente às normas internas, nomeadamente ao Despacho RT 1/2018, contemplando, em alternativa à UC Dissertação, a UC
Dissertação/Estágio/Projeto conferindo assim a possibilidade aos Est. de optarem pela realização de um Estágio em contexto profissional/empresa ou pelo desenvolvimento de um
Projeto. No final do primeiro ano, a DC efetua uma reunião com os Est. que se encontram em condições para realizarem a dissertação, para obter informação acerca dos interesses
dos Est. para a realização da mesma em ambiente empresarial ou de investigação. No caso dos Est. que já tenham contactado uma empresa para a realização da sua dissertação, a
DC indica um docente que se adeque ao tema a ser realizado de forma a permitir que o Est. tenha a melhor orientação possível por parte da UTAD. A DC tem também em
consideração a formação do orientador da empresa. A DC aciona junto do Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA) o procedimento para a realização de um protocolo
entre a UTAD e a Empresa envolvida. Quando o Est. pretende fazer a sua dissertação em ambiente empresarial mas não tem ainda contactado nenhuma da empresa, a DC auxilia o
Est. na procura da empresa de acordo com a preferência do mesmo. No caso dos Est. apresentarem preferência na realização da sua dissertação na UTAD, dado que a quase
totalidade dos docentes se encontra integrados em Centros de Investigação com avaliação de Muito Bom pela FCT, e que muitos dos docentes são investigadores responsáveis ou
participantes em projetos de investigação na área de formação deste ciclo de estudos, a DC estimula os Est. e os docentes à integração dos mesmos em projetos de investigação
que estejam a decorrer e nos quais os docentes participem de forma a promover a participação dos Est. em atividades científicas. De acordo com a área de formação preferencial
dos Est., a DC indica quais os docentes que os Est. devem contactar, ou contacta ela própria diretamente os docentes. No caso dos Est. quererem efetuar a dissertação numa
Universidade estrangeira, a DC apresenta-lhes as Universidades com as quais já existem protocolos no âmbito do programa de mobilidade Erasmus+, e se o Est. tem vontade de
desenvolver a sua dissertação numa Universidade estrangeira com a qual ainda não exista protocolo a DC providencia todas as diligências necessárias à sua realização, com o
apoio do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) será feito todo o procedimento necessário à candidatura do Est. bem como a indicação de um docente da UTAD
que se adeque ao tema a ser feito de forma a que o Est tenha a melhor orientação possível por parte da UTAD.

2.4 Observations.
The Master's degree program in Food Technology has been restructured since its inception, and a new study plan is in vigour (DR 2nd Series No. 220 of 15 November 2018), which
resulted in the fusion of branches, by higher decision due to difficulty in the simultaneous operation of the 3 branches, also seeking to ensure that the new plan started to fully
comply with internal rules, namely Despacho RT 1/2018, including, instead of UC Dissertation, UC Dissertation/Internship/Project thus conferring the possibility for the Est. to choose
to do an Internship in a professional/company context or to develop a Project. At the end of the first year, DC holds a meeting with the Est. that are in a position to do the dissertation,
to obtain information about the interests of the Est. for their dissertation in a company or in a research environment. In the case of the Est. who have already contacted a company to
carry out their dissertation, DC indicates a teacher who fits the subject to be done in order to allow the Est. to have the best possible guidance from UTAD. DC also takes into account
the training of the company's advisor. DC activates with the Active Life Insertion Support Office (GAIVA) the procedure for making a protocol between UTAD and the Company
involved. When Est. intends to do his dissertation in a business environment but has not yet contacted any of the company, DC assists Est. in finding the company according to his
preference. In the case of the Est. prefer to carry out their dissertation at UTAD, since almost all the professors are integrated into Research Centers with very good evaluation by
FCT, and many of the professors are responsible researchers or participants in research projects. Research in the area of formation of this study cycle, DC encourages students and
teachers to integrate them into ongoing research projects in which teachers participate in order to promote the participation of students in scientific activities. According to the
preferred training area of the Est., DC indicates which teachers the Est. should contact, or directly contacts the teachers themselves. If you want to do your dissertation at a foreign
university, DC will present you with the Universities with which protocols already exist under the Erasmus + mobility program, and if the Est want to develop your dissertation at a
foreign university for which no protocol is yet in place, DC will take all the necessary steps to carry it out, with the support of the Office of International Relations and Mobility (GRIM),
that fits the theme to be done so that Est has the best possible guidance from UTAD.

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.
 Maria Fernanda Gil Cosme Martins, Professor Auxiliar, a tempo integral

 Fernando Herminio Ferreira Milheiro Nunes, Professor Auxiliar com Agregação, a tempo integral

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

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

Cristina Maria Teixeira Saraiva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

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

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

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

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

Maria da Conceição Medeiros Castro
Fontes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Maria Madalena Vieira Pinto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

Ana Isabel Ramos Novo Amorim de Barros Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

José António Oliveira e Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias – Ciência Alimentar 100 Ficha submetida

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

Fernanda Maria Madaleno Rei Tomás Leal
Santose

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

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

Maria Cristina Fialho Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química-Física (Eletroquímica) 100 Ficha submetida

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

Guilhermina Miguel da Silva Marques Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha submetida

Maria Isabel Mendes Guerra Marques
Cortez

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha submetida

Valdemar Pedrosa Carnide Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha submetida

Virginia Alice Cruz Dos Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha submetida

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

João Carlos Almeida Ribeiro Claro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria Fernanda Gil Cosme Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias especialidade Ciência

Alimentar 100 Ficha submetida

José Manuel Ribeiro de Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Luís Avelino da Silva Coutinho Patarata Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias - Ciência Alimentar 100 Ficha submetida

Alexandra Sofia Miguens Fidalgo Esteves Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

José Manuel de Melo Henrique de Almeida Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Veterinárias 100 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/93aef305-b90e-59af-6f35-5db2d07ca92b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/54d0e35d-8c47-9d46-de8e-5dc9b9ac13fa
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/4b3b5af0-a920-82d4-58cf-5dc9c08b7092
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/56dda06a-ad79-4cc1-be49-5dc9c1a8302f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/a36b68de-b255-7248-3a11-5dc9c28039f1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/3d2985b8-002e-feea-fa48-5dc9c23e2671
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/1dcd0d29-4b9e-225f-fbc9-5dc9c5703c70
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/994e09a5-0a6a-1b79-62be-5dc9c7aca2fa
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/1e4b530b-9dce-21ff-94dc-5dc9c7de0264
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/b99b32b3-154c-f1aa-7bde-5dc9c8fd78e4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/13002577-2f6a-86b5-01b2-5dc9c98c317c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/c1b82e51-8cc7-8118-4638-5dc9c9bab15f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/125bfe73-221a-9313-bfb2-5dc9ca6c8700
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/dba2d86e-2b9f-23e7-df06-5dc9cb7ecf82
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/6f0c07b7-fb6f-f743-1dc3-5dc9ccd55215
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/974aa5e9-e34d-e385-eca9-5dc9ccbd2f73
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/36df86a8-27cc-f7c7-163c-5dc9cd7dd835
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/b5afc30d-8e02-0b01-2a68-5dc9cd342b6a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/158779d9-682c-0769-afe6-5dc9ce580475
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/255f528b-7e9f-c6a1-97a7-5dc9cefb2012
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/2ff85196-6812-2acd-1d98-5dc9cfb6084c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/4bdba3c7-0a3e-145c-ab87-5dd864b9723a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/8f47545d-5c7f-d012-d147-5de23add292e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/a6193d44-49f0-7624-99c1-5deb75113c70
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/f0ee9459-bd3f-de1f-5537-5deb89459069
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/79f97528-e1d8-bcc3-97d7-5deb9273b32e
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Ana Lucia Rebocho Lopes Pinto e Sintra Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Genética 100 Ficha submetida

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

     2800  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 28

3.4.1.2. Número total de ETI.
 28

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: 28 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 28 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD
and specialised in the fundamental areas of the study programme 28 100 28

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists
not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 0 0 28

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the
study programme with a full time link to the institution for over 3 years 28 100 28

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered
in PhD programmes for over one year 0 0 28

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

Estimam-se 20 funcionários, em regime de tempo integral com funções na organização e funcionamento deste
ciclo de estudos, Serviços Académicos, Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola que assessoram tarefas
administrativas relacionadas com os alunos, bem como outros funcionários adstritos a Serviços administrativos e
técnicos. Existem 5 funcionários com regime de tempo integral, alocados a diferentes departamentos (Química, Biologia e Ambiente, Genética e Biotecnologia e Ciências
Veterinárias) que colaboram em tarefas de apoio às aulas
práticas laboratoriais, sendo esta uma componente de extrema importância neste ciclo de estudos.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
It is estimated that 20 non-academic employees, with exclusive dedication to UTAD, with responsibilities in the
organization and functioning of this study cycle. Academic Services, Structure of Pedagogical Support of
School who supports administrative tasks related to the students, as well as other technicians assigned to
administrative and technical services. There are 5 full-time staff lab technicians from different departments (Chemistry, Biology and Environment, Genetics and Biotechnology and
Veterinary Sciences), that collaborate on tasks to support the
laboratory practical classes which are a component of extreme importance in this study cycle.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente que apoia a leccionação deste ciclo de estudos, em particular nas aulas práticas,
pertencem às seguintes categorias:
Assistentes Técnicos (3 ) e Assistentes Operacionais (2)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-academic staff that supports the lectures of this study cycle, particularly lab sessions,l belong to the
following categories:
Assistant technicians (3) and Operational Assistants (2)

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/484e3a3d-19f9-d816-4ed2-5df0357923f3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8/annexId/2d4fb44c-cbd8-6f22-66b2-5df03a87a869
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5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
36

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 19.4
Feminino / Female 80.6

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular do 2º ciclo 22
2º ano curricular do 2º ciclo 14
 36

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 36 41 36
N.º de candidatos / No. of candidates 15 21 29
N.º de colocados / No. of accepted candidates 13 21 28
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 10 17 22
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
sem comentários

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
no coments

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 5 11 1
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 5 10 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 1 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

não aplicavel

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

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Não se verifica qualquer diferença ao nível do sucesso escolar entre as áreas científicas do curso.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
No difference in academic success is verified among the different scientific areas of the degree

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
De acordo com os dados da DGEEC - Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior – junho de 2018, temos 1 diplomado registado nos Diplomados
2016/2017 e zero diplomados Registados no IEFP como desempregados, em junho de 2018. De acordo com estes dados o mestrado em Engenharia Alimentar apresenta uma Taxa de
Desemprego, em junho de 2018 de 0%.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
According to the DGEEC data - Characterization of registered unemployed with higher education - June 2018, we have registered 1 graduate in 2016/2017 and zero graduates
Registered in IEFP as unemployed in June 2018. According to these data, the master's degree in Food Technology presents an Unemployment Rate in June 2018 of 0%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Um número considerável de estudantes de mestrado que realizam as suas dissertações em contexto de empresa é contratado pela empresa, o que em parte pode justificar os
números anteriormente apresentados.
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6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
A considerable number of master's students who undertake their dissertations in a company context are contracted by the company, which in part may justify the numbers presented
above.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

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

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

Observações /
Observations

Centro de Química/ Chemistry Research Centre Muito Bom/Very
good

Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro/University of Trãs-os-Montes and Alto
Douro

4
sem
observações/no
observations

Centro de Ciência Animal e Veterinária/Veterinary and Animal Research
Centre

Muito Bom/Very
good

Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro/University of Trãs-os-Montes and Alto
Douro

9
sem
observações/no
observations

Centro de investigação em Tecnologia Agro-ambientais/ Centre for the
Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Science

Muito Bom/Very
good

Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro/University of Trãs-os-Montes and Alto
Douro

5
sem
observações/no
observations

Instituto de Biossistemas/BioSystems & Integrative Sciences Institute e
Ciências Integrativas Bom/Good

Faculdade de ciências da universidade de
Lisboa/Faculty of Sciences of the University of
Lisbon

5
sem
observações/no
observations

Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e
Energia/Laboratory for Process Engineering, Environment, Biotechnology and
Energy

Excelente/Excellent
Faculdade de Engenharia – Universidade do
Porto/ Faculty of Engineering - University of
Porto

1
sem
observações/no
observations

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/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8
 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/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8
 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 realizam atividades de desenvolvimento tecnológico com empresas e produtores utilizando diferentes instrumentos: realização de projetos em Co-promoção, projetos
em Grupos Operacionais, elaboração e registo de patentes e sua transferência para o tecido empresarial para a sua valorização económica, elaboração de dissertações de mestrado
e doutoramento em ambiente empresarial. Sem exceção estes projetos, dissertação e de doutoramento em parceria com o tecido empresarial visam a resolução de problemas de
produção, aumento da eficiência produtiva e o desenvolvimento de novos produtos, resultando no aumento de eficiência, de produtividade e rentabilidade. No caso do
desenvolvimento de novos produtos, estes são protegidos por elaboração de patentes as quais são transferidas para as empresas. Temos como exemplo a Patente Nacional e
Europeia do Vinho Pinking que foi transferida para a Adega Cooperativa de Castelo Rodrigo que o comercializa desde 2017. De salientar ainda a participação no projeto mobilizador
MOBFOOD que tem como objetivo responder aos desafios relacionados com a promoção de uma indústria alimentar nacional mais competitiva que envolve empresas como a
Vitacress, Cerealis e Primor com as quais os docentes da UTAD trabalham. Existem também colaborações entre os docentes e as empresas a nível de prestações de serviços como
por exemplo a realização de análises ao mel por parte do Laboratório de Química Alimentar e do Vinho, que realiza análises físico-químicas ao mel de pequenos produtores e
cooperativas agrícolas de forma a o puderem comercializar, e a elaboração de protocolos de prestação de serviços com a Oennopia e a Associação Portuguesa de Exportadores de
Vinho do Porto para à elaboração de ensaios por forma a serem apresentadas modificações às resoluções da OIV atualmente em vigor. O Laboratório de Tecnologia e Qualidade
Alimentar elaborou também vários protocolos de prestação de serviços como por exemplo com a RURISOCIETATE para a elaboração de caderno de encargos de qualidade do
fumeiro de Montalegre e realização de visitas técnicas com elaboração de relatório a produtores de fumeiro da região de Montalegre e um outro protocolo de serviços de assistência
técnica para a realização de avaliação microbiológica, testes físico químicos e elaboração de um guia técnico dos produtos de fumeiro e um manual nutricional e caracterização
organolética dos produtos agroalimentares, no âmbito do projeto “Apoio Ao Empreendedorismo do Setor Agroalimentar em Terras de Trás-Os-Montes”. Os docentes deste ciclo de
estudo também estão frequentemente envolvidos em ações de divulgação como Ciência Viva, em palestras envolvendo associações empresariais como por exemplo o NERVIR e a
participação no projeto espacio T3 (Projeto Interreg de transferência de tecnologia). São também frequentemente organizadas palestras e outras jornadas abertas à comunidade
como por exemplo o Dia do Centro de Química – Vila Real e a Semana de Ciência e Tecnologia.

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. 

Teachers carry out technological development activities with companies and producers using different instruments: realization of projects in Co-promotion, projects in Operational
Groups, drafting and registration of patents and their transfer to the business fabric for their economic valorization, elaboration of master and PhD theses in a business environment.
Without exception to these projects, master and PhD theses in partnership with the business community aimed at solving production problems, increasing production efficiency and
developing new products, resulting in increased efficiency, productivity and profitability. In the case of new product development, these are protected by patents which are
transferred to companies. An example is a National and European Patent for Pinking Wine, which has been transferred to Adega Cooperativa de Castelo Rodrigo, which has been
marketing it since 2017. Also worth mentioning is the participation in the MOBFOOD mobilizing project, which aims to respond to the challenges related to promoting an industry.
most competitive national food that involves companies such as Vitacress, Cerealis and Primor with which UTAD works. There are also collaborations between teachers and service
providers such as honey analysis by the Food and Wine Chemistry Laboratory, which conducts physicochemical honey analyzes of small producers and agricultural cooperatives.
marketable, and the elaboration of service protocols with Oennopia and the Portuguese Port Wine Exporters Association for the elaboration of trials in order to present modifications
to the OIV resolutions currently in force. The Food Technology and Quality Laboratory has also developed several service protocols, such as RURISOCIETATE, for the preparation of
quality specifications for the Montalegre smokehouse and for technical visits and reporting to the smoke producers in the region. Montalegre and another protocol of technical
assistance services to carry out a microbiological evaluation, physical-chemical tests and preparation of a technical guide for smoke products and a nutritional manual and
organoleptic characterization of agrifood products, under the project “Support to Entrepreneurship of the Agrifood Sector in Lands of Trás-Os-Montes ”. Teachers in this study cycle
are also often involved in outreach activities such as Ciência Viva, lectures involving business associations such as NERVIR and participation in the espacio T3 project (Interreg
Technology Transfer Project). Lectures and other days open to the community are also often organized, such as the Vila Real Chemistry Center Day and the Science and Technology
Week.

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. 

Os vários docentes que integram este ciclo de estudos são ou foram nos últimos 5 anos (2014- 2019) investigadores responsáveis ou investigadores participantes numa série de
projetos de investigação internacionais (3) e nacionais (22) financiados totalizando mais de 12 Milhões de Euros (ver a lista detalhada dos projetos no ponto 6.4). De entre os
projetos internacionais destacam-se os projetos Turbo-Sudoe, SaborSur e Iberphenol pois são projetos em parcerias com universidades espanholas e portuguesas envolvendo
também parceiros do tecido económico e empresarial e clusters de Portugal e Espanha. Em termos de parcerias destaca-se também o projeto mobilizador MOBFOOD reúne um
consórcio alargado de 47 entidades, composto por 22 empresas e 25 entidades do sistema científico nacional. Ao nível do montante de financiamento destacam-se os Projetos
Estruturados de R&D&I Interact e Plataforma da Vinha e do Vinho que no total contribuíram com um financiamento de 9,4 Milhões de Euros.

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

The various teachers of this study cycle are or have been in the last 5 years (2014-2019) responsible researchers or participating researchers in a several international (3) and
national (22) funded research projects totalling over 12 Million Euros (see the detailed list of projects in point 6.4). Among the international projects stand out the projects Turbo-
Sudoe, SaborSur and Iberphenol as they are projects in partnership with Spanish and Portuguese universities also involving partners from the economic and business and clusters
from Portugal and Spain. In terms of partnerships, the MOBFOOD mobilizing project also includes a large consortium of 47 entities, comprising 22 companies and 25 entities from the
national scientific system. In terms of funding, we highlight the Structured R & D & I Interact and Vine and Wine Platform Projects, which in total contributed with 9.4 Million Euros.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 11.1

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/466ad8a3-00e2-ced7-6765-5db2d0dd56c8
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Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 2

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Os estatutos da UTAD afirmam uma abertura ao exterior no quadro de um Norte em rede, sendo o vértice

 interior do triângulo que integra as Universidades do Minho e do Porto. Esta estratégia tem vindo a ser alargada a
 redes de cooperação, nos domínios público e/ou privado, incluindo as instituições de matriz politécnica, tendo

 sido consolidado o espaço transfronteiriço como eixo estratégico de intervenção, alargando a dinâmica de
 cooperação existente. A agenda da internacionalização através de redes de conhecimento, de I&D e de intercâmbio através de projectos do Programa Interreg como o "Sabor Sur"

ou o "Iberphenol".
 A colaboração estabelecida com outros ciclos de estudo e outras instituições de ensino superior nacionais e

 internacionais como por exemplo através do programa Erasmus + ou da rede oenovitis internacional prende-se fundamentalmente com intercâmbio entre docentes na leccionação
de unidades curriculares e também intercâmbio de estudantes..

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UTAD's statutes affirm an opening to the outside in the context of a networked North, with the apex interior of the triangle that integrates the Universities of Minho and Porto. This
strategy has been extended to cooperation networks in the public and/or private domains, including institutions with a polytechnic matrix, cross-border space has been consolidated
as a strategic axis of intervention, broadening the dynamics of existing cooperation. The internationalization agenda through knowledge networks, R&D and exchange through
Interreg Program projects such as "Sabor Sur" or "Iberphenol". The collaboration established with other study cycles and other national and higher education institutions such as
through the Erasmus + program or the international oenovitis network is mainly about exchanges between teachers in the teaching of course units, as well as student exchange.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 A título de exemplo, e por limitação de espaço apresentam-se alguns dos projetos selecionados, financiador e parceiros envolvidos:

 
PROJETOS INTERNACIONAIS

 
Interreg SUDOE

 
Turbo-Sudoe: Development, validation and demonstration of a model based on a network of 'TRansference BrOkers' for a direct technology transference between R&D centres and
companies in the SUDOE territory: UBurgos; UMálaga; UAveiro; UTAD; ENERGYLAB; FEDACOVA; Clúster de Automoción de Aragón; Mecanic Vallée; Fundació Knowledge
Innovation Market Barcelona: 1.624.791,66€; UTAD:150.358,92€

 
Interreg

 
Sabor Sur: Laboratório de inovação empresarial dos mercados transfronteiriços agroalimentar e hotelaria: Ayuntamiento de la Palma del Condado; Ayuntamiento de Lepe; Centro
Tecnológico de Alimentación; Ayuntamiento de Ayamonte; Consorcio Fernando de los Ríos; UÉvora; UAlgarve; UTAD; Tertúlia Algarvia; Ass. Emp. da Região do Algarve.
1.210.319,00€; UTAD:124.881,38 €

 
IBERPHENOL: Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales. USalamanca; FC-UPorto; IPBragança; UTAD; UValladolid; UVigo;
UCoimbra; FF-UPorto; Bodega Matarromera, S.A. 2.244.828,61€; UTAD:181.888,00 €

 
PROJETOS NACIONAIS

 
Projetos de R&D&I Estruturados Financiados pelo NORTE2020 (2)

 
IC&DT INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chain and Technology. Total/UTAD: 4.127.773,50 €

 
INNOVINE&WINE – Vineyard and Wine Innovation Platform. Total/UTAD:5.293.984,76 €

 
Projetos Mobilizadores (1)

 
MOBFOOD: Mobilização de conhecimento científico e tecnológico em resposta aos desafios do mercado agroalimentar. PPS5 - Qualidade e Segurança Alimentar: Primor;
PortugalFoods; Cerealis; INOVA+; Vitacress; UCPortuguesa; UTAD; IBET, IPSantarém. 7.291.383,60 €; UTAD:128.913,03 €

 
Projetos em Co-Promoção (3)

 
FungiTech - Technology and innovation in the production chain of shiitake and other mushrooms with nutraceutical value and medicine. UTAD; Chikioshira Lda. 422.075,36 €;
UTAD:233.488,78€

 
Baga com Valor - Criação de valor no processo tecnológico de produção de sumo concentrado de baga de sabugueiro. Indumape, Regiefrutas, UAveiro, UTAD; IPViseu. 751.384,67 €;
UTAD:128.317,02€

 
ABCyeasts: Um portfólio de leveduras Antagonistas para BioControlo de agentes fitopatogénicos numa vitivinicultura sustentável. Proenol; UTAD; ADVID. 1.033.040,57€;
UTAD:453.259,55€

 
Grupos Operacionais PDR 2020 - Programa Operacional de Desenvolvimento Rural 2014 - 2020. (5)

 
CÁRNEOS: Segurança & qualidade dos produtos cárneos transformados. FMV–ULisboa; CIISA; Coop. Agr. Boticas; Ass. Nacional de Criadores Suínos de Raça Bisara;
UCPortuguesa, UÉvora, UTAD, Irmão Monteiro, S.A.; Soc. de Prod. Com. de Produtos Alimentares, Lda; C. E. R. C. Inadaptados Cascais, CRL. 464.201,14 €; UTAD:83.544,84€

 
Projetos de Cooperação para a Inovação financiados pelo PRODER (Medida 4.1) (4)

 
Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT (3)

6.4. Eventual additional information on results.
 By way of example, and by limitation of space are presented some of the selected projects, financier and partners involved:

 
INTERNATIONAL PROJECTS

 
Turbo-Sudoe: Development, validation and demonstration of a model based on a network of 'TRansference BrOkers' for a direct technology transference between R&D centres and
companies in the SUDOE territory: UBurgos; UMálaga; UAveiro; UTAD; ENERGYLAB; FEDACOVA; Clúster de Automoción de Aragón; Mecanic Vallée; Fundació Knowledge
Innovation Market Barcelona: 1.624.791,66€; UTAD:150.358,92€

 Interreg
 

Sabor Sur: Laboratório de inovação empresarial dos mercados transfronteiriços agroalimentar e hotelaria: Ayuntamiento de la Palma del Condado; Ayuntamiento de Lepe; Centro
Tecnológico de Alimentación; Ayuntamiento de Ayamonte; Consorcio Fernando de los Ríos; UÉvora; UAlgarve; UTAD; Tertúlia Algarvia; Ass. Emp. da Região do Algarve.
1.210.319,00€; UTAD:124.881,38 €

 
IBERPHENOL: Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales. USalamanca; FC-UPorto; IPBragança; UTAD; UValladolid; UVigo;
UCoimbra; FF-UPorto; Bodega Matarromera, S.A. 2.244.828,61€; UTAD:181.888,00 €

 
NATIONAL PROJECTS

 
Projetos de R&D&I Estruturados Financiados pelo NORTE2020 (2)

 
IC&DT INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chain and Technology. Total/UTAD: 4.127.773,50 €

 
INNOVINE&WINE – Vineyard and Wine Innovation Platform. Total/UTAD:5.293.984,76 €
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Mobilizing Projects (1)

MOBFOOD: Mobilização de conhecimento científico e tecnológico em resposta aos desafios do mercado agroalimentar. PPS5 - Qualidade e Segurança Alimentar: Primor;
PortugalFoods; Cerealis; INOVA+; Vitacress; UCPortuguesa; UTAD; IBET, IPSantarém. 7.291.383,60 €; UTAD:128.913,03 €

Co-Promotion Projects (3)
FungiTech - Technology and innovation in the production chain of shiitake and other mushrooms with nutraceutical value and medicine. UTAD; Chikioshira Lda. 422.075,36 €;
UTAD:233.488,78€

Baga com Valor - Criação de valor no processo tecnológico de produção de sumo concentrado de baga de sabugueiro. Indumape, Regiefrutas, UAveiro, UTAD; IPViseu. 751.384,67 €;
UTAD:128.317,02€

ABCyeasts: Um portfólio de leveduras Antagonistas para BioControlo de agentes fitopatogénicos numa vitivinicultura sustentável. Proenol; UTAD; ADVID. 1.033.040,57€;
UTAD:453.259,55€

Operational Groups PDR 2020 - Operational Program for Rural Development 2014 - 2020. (5)

CÁRNEOS: Segurança & qualidade dos produtos cárneos transformados. FMV–ULisboa; CIISA; Coop. Agr. Boticas; Ass. Nacional de Criadores Suínos de Raça Bisara;
UCPortuguesa, UÉvora, UTAD, Irmão Monteiro, S.A.; Soc. de Prod. Com. de Produtos Alimentares, Lda; C. E. R. C. Inadaptados Cascais, CRL. 464.201,14 €; UTAD:83.544,84€

Innovation Cooperation Projects funded by PRODER (Measure 4.1) (4)

Foundation for Science and Technology - FCT (3)

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

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

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

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

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

7.2 Garantia da Qualidade

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

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

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

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

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

 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. 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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The UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and the UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation
(Diário da República, 2nd series, nº 94 of 16/5/2017) give precise indications of the evaluation each triennium on the different aspects of the assessment of teachers' activities. At the
same time, the teachers are evaluated annually by the students of the study cycle, through surveys about the quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical
performance of the teachers. These are elaborated by the Quality Management Office (GESQUA), and are compulsory for the student, although it is given an opportunity to not
respond with a justification. The results are communicated to teachers so that they can self-assess their performance and propose changes to the strategy, contents, objectives, or
other parameters of the teaching-learning process, in order to improve performance.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
- Uma organização do ciclo de estudos que permite adquirir sólidas competências nas diversas áreas do saber necessárias para dar resposta a problemas práticos no sector
alimentar com abordagem sustentada no conhecimento científico;

 - Corpo docente qualificado e especializado com grande experiência de lecionação e investigação na área do ciclo de estudos;
 - Corpo docente maioritariamente integrado em centros de investigação com a classificação de Muito Bom ou Bom, com linhas de investigação na área do ciclo de estudos;

 - Projetos nacionais e internacionais financiados, muitos dos quais em colaboração com empresas da área alimentar que permitem a integração dos alunos em atividades de
investigação de alto nível;

 - Boas condições laboratoriais dos centros de investigação que permitem a realização das dissertação de mestrado em ambiente de investigação de alto nível;
 - Um ciclo de estudos em que os estudantes tem um papel ativo na sua formação, nomeadamente através da decisão da sua especialização nas diferentes áreas da Engenharia

Alimentar, permitindo que alunos de diferentes formações de primeiro ciclo na área alimentar e outras áreas afins encontrem uma resposta de qualidade às suas expectativas de
formação;
- Formação reconhecida pela Ordem dos Engenheiros.

8.1.1. Strengths 
- An organization of the study cycle that allows the acquisition of solid skills in the various areas of knowledge needed to respond to practical problems in the food sector with a
scientifically based approach;

 - Qualified and specialized teaching staff with extensive teaching and research experience in the area of   the study cycle;
- Teaching staff mainly integrated into research centres with the classification of Very Good or Good, with lines of research in the area of   the study cycle;

 - National and international funded projects, many of which in collaboration with food companies that enable students to integrate into high-level research activities;
 - Good laboratory conditions of research centres that allow master theses to be carried out in high-level research environment;

 - A study cycle in which students play an active role in their education, in particular by deciding to specialize in the different areas of Food Technology, allowing students from the
different first cycle in food backgrounds and related fields to find an answer. quality to their expectations of training;

 - Training recognized by the Engineers Order.

8.1.2. Pontos fracos 
- Possibilidade de diferente nível de formação inicial ao nível do primeiro ciclo dos alunos;

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

 
- Ausência ou dificuldade na atribuição de licenças sabáticas aos docentes;

 
- O apoio financeiro para a realização das dissertações é exclusivamente suportado pelos docentes através das verbas dos projetos e centros de investigação.

8.1.2. Weaknesses 
- Possibility of different level of initial training at the students first cycle level;

 
- Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in all teaching areas, implying a greater effort to develop research activities, and some teachers are, in addition,
highly burdened with management and direction tasks;

 
- Absence or difficulty in assigning sabbaticals to teachers;

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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- Financial support for the completion of the master thesis is exclusively supported by the teachers through project funding and research centres.

8.1.3. Oportunidades 
- Diminuição do valor das propinas;

- Aumento significativo do financiamento dos Centros de Investigação que participam neste ciclo de estudos;

- Alinhamento da formação com a "Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)" regional onde o sector agro-alimentar é considerado fundamental;

- A importância crescente do sector alimentar na atividade económica nacional;

- A captação de alunos dos 1ºs Ciclos da UTAD, nomeadamente, Bioengenharia, Ciência Alimentar, Genética e Biotecnologia, Bioquímica, Enologia, Engenharia Agronómica dando
continuidade à formação científica de alto nível;

- A captação de alunos de outras Universidades com formação na área alimentar;

- O cada vez maior interesse pelo conhecimento e pela investigação científica na área, conduzindo a carreiras de sucesso em contexto empresarial e de I&D;

- Existência de ciclos de estudo de 3º ciclo na área do ciclo de estudos que permite a progressão dos estudos dos estudantes para formações mais avançadas;

8.1.3. Opportunities 
- Decrease in tuition fees;

- Significant increase in funding for the research centres participating in this study cycle;

- Alignment of the training with the regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3) where the agri-food sector is considered to be key;

- The growing importance of the food sector in national economic activity;

- The capture of students from the 1st Cycles of UTAD, namely, Bioengineering, Food Science, Genetics and Biotechnology, Biochemistry, Enology, Agricultural Engineering,
continuing the high-level scientific training;

- The capture of students from other universities with training in the food field;

- Increasing interest in knowledge and scientific research in the field, leading to successful careers in business and R&D;

- Existence of 3rd cycle study in the area of   the study cycle that allows the progression of students' studies to more advanced training;

8.1.4. Constrangimentos 
- A localização geográfica da UTAD no Interior Norte, que apresenta assimetrias demográficas e económicas desfavoráveis, com incidência considerável de abandono escolar,
acentuação e emergência de novos espaços de pobreza, de desertificação e desvitalização social;

- Limitações no financiamento: para a realização de visitas de estudo, o que permitiria o contacto com as diferentes realidades do sector ; para a aquisição de bibliografia mais
recente; para a aquisição de material/equipamentos e reagentes necessários para as aulas práticas

8.1.4. Threats 
- The geographical location of UTAD in the North Interior, which presents unfavourable demographics and economic asymmetries, with a considerable incidence of school dropout,
accentuation and emergence of new spaces of poverty, desertification and social devitalization;

- Limitations on funding: for study visits, which would allow contact with the different realities of the sector; for the acquisition of more recent bibliography; for the acquisition of
materials/equipments and reagents required for practical classes

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 

- Possibilidade de diferente nível de formação inicial ao nível do primeiro ciclo dos alunos;
 

Preparação de material pedagógico de apoio nas unidades curriculares onde este ponto fraco é notório de forma a conseguir um nivelamento dos alunos com as diferentes
formações.

 

8.2.1. Improvement measure 
- Possibility of different level of initial training at the students first cycle level;

 
Preparation of pedagogical support material in curricular units where this weakness is noticeable in order to achieve a levelling of the students with different backgrounds.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
- Possibilidade de diferente nível de formação inicial ao nível do primeiro ciclo dos alunos;

 
Alta, um ano

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
- Possibility of different level of initial training at the students first cycle level;

 
High, one year

8.1.3. Indicadores de implementação 
- Possibilidade de diferente nível de formação inicial ao nível do primeiro ciclo dos alunos;

 
Materiais Pedagógicos de Nivelamento

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Possibility of different level of initial training at the students first cycle level;

 
Pedagogical Leveling Materials

8.2. Proposta de ações de melhoria

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

 
Diminuição da carga horária para os níveis estabelecidos no ECDU

 Atribuição de muitas das tarefas administrativas ao pessoal técnico em especial às estruturas de apoio pedagógico e aos serviços especializados
 

8.2.1. Improvement measure 
- Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in all teaching areas, implying a greater effort to develop research activities, and some teachers are, in addition,
highly burdened with management and direction tasks;
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Decrease the workload to the levels established in ECDU
Allocation of many of the administrative tasks to technical staff in particular for the pedagogical support structures and specialized services

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
- Apesar da qualidade do corpo docente, existe uma sobrecarga letiva em todas as áreas de docência, implicando um maior esforço para desenvolver as atividades de investigação,
sendo que alguns docentes estão, para além disso, altamente sobrecarregados com tarefas de gestão e de direção;

Alta, imediata

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
- Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in all teaching areas, implying a greater effort to develop research activities, and some teachers are, in addition,
highly burdened with management and direction tasks;

High, immediate

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

Carga letiva dos docentes entre 6 a 9 horas letivas anuais
Diminuição do tempo gasto pelos docentes em atividades de gestão, no máximo 2 horas semanais

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Despite the quality of the teaching staff, there is a teaching overload in all teaching areas, implying a greater effort to develop research activities, and some teachers are, in addition,
highly burdened with management and direction tasks;

The teaching load for teachers between 6 to 9 annual hours
A decrease in time spent by teachers in management activities, a maximum of 2 hours per week

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- Ausência ou dificuldade na atribuição de licenças sabáticas aos docentes;

 
Autorização dos pedidos de licenças sabáticas 

 

8.2.1. Improvement measure 
- Absence or difficulty in assigning sabbaticals to teachers;

 
Authorization of sabbatical license applications

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

- Ausência ou dificuldade na atribuição de licenças sabáticas aos docentes;
 

Alta, imediata
 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
- Absence or difficulty in assigning sabbaticals to teachers

 
High, immediate

8.1.3. Indicadores de implementação 
- Ausência ou dificuldade na atribuição de licenças sabáticas aos docentes;

 
Número de docentes em licença sabática

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Absence or difficulty in assigning sabbaticals to teachers

 
Number of teachers on sabbatical leave

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- O apoio financeiro para a realização das dissertações é exclusivamente suportado pelos docentes através das verbas dos projetos e centros de investigação.

 
Transferência de uma percentagem do valor das propinas pagas pelos estudantes no 2º ano para os docentes responsáveis pela orientação das dissertações.

 

8.2.1. Improvement measure 
- Financial support for the completion of the master thesis is exclusively supported by the teachers through project funding and research centres.

 
Transfer of a percentage of the tuition fees paid by students in the 2nd year to the teachers responsible for the dissertation supervision.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
- O apoio financeiro para a realização das dissertações é exclusivamente suportado pelos docentes através das verbas dos projetos e centros de investigação.

 
Alta, imediata

 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
- Financial support for the completion of the master thesis is exclusively supported by the teachers through project funding and research centres.

 
High, immediate

8.1.3. Indicadores de implementação 
- O apoio financeiro para a realização das dissertações é exclusivamente suportado pelos docentes através das verbas dos projetos e centros de investigação.

 
Criação de centros de custos para os docentes orientadores de dissertação de mestrado para onde é transferido uma percentagem (50%) do valor das propinas do 2º ano pagas
pelos estudantes

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Financial support for the completion of the master thesis is exclusively supported by the teachers through project funding and research centres.

 
Creation of cost centres for master theses supervisor where a percentage (50%) of the amount of tuition fees paid by students is transferred
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

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

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

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

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 <sem resposta>
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9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


