
ACEF/2122/0510512 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1516/0510512

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2018-05-14

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._2. Medidas de melhoria Licenciatura Ciências Biomédicas.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.
 As alterações efetuadas são pontuais e visam melhorar alguns aspetos do plano curricular/plano de estudos

implementado na sequência do processo de avaliação anterior. 
 Houve um aumento de 2 ECTS na área de Ciências Biomédicas e uma redução de 2 ECTS na área das Ciências

Médicas. A estrutura curricular passou deste modo a ser a seguinte: Ciências Biomédicas 124 ECTS obrigatórios e 12
ECTS optativos; Ciências Médicas 16 ECTS obrigatórios; Química 6 ECTS obrigatórios; Bioquímica 6 ECTS
obrigatórios, Matemática 10 ECT obrigatórios, Qualquer Área Científica 6 ECTS por UC optativa. As alterações na
estrutura curricular visaram reforçar a área científica das Ciências Biomédicas e decorrem das alterações ao plano de
estudos indicadas no ponto 3.2.1. 

 As alterações foram aprovadas pelo Conselho Científico e pelo Conselho Pedagógico da Universidade de Aveiro,
devendo ser registadas brevemente na DGES para entrada em funcionamento no próximo ano letivo de 2022/2023.

 

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The changes are minimal and aim to improve some aspects of the curriculum/syllabus implemented following the

previous assessment process.
 There was an increase of 2 ECTS in the area of Biomedical Sciences and a reduction of 2 ECTS in the area of Medical

Sciences. The curricular structure thus became the following: Biomedical Sciences 124 mandatory ECTS and 12
optional ECTS; Medical Sciences 16 mandatory ECTS; Chemistry 6 mandatory ECTS; Biochemistry 6 mandatory ECTS,
Mathematics 10 mandatory ECT, Any Scientific Area 6 ECTS per optional course. The changes in the curricular
structure aimed to strengthen the scientific area of Biomedical Sciences and result from the changes to the study plan
indicated in point 3.2.1. 

 The changes were approved by the Scientific Council and the Pedagogical Council of the University of Aveiro and
should soon be registered at DGES for entry into operation in the next academic year 2022/2023.

 

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.
 No ano letivo 2019/20 foi iniciada a implementação do novo plano de estudos, cuja reestruturação resultou das

“Recomendações de melhoria” descritas no relatório final do CAE, de um processo de autoavaliação em que foram
ouvidos os estudantes e os docentes envolvidos na Licenciatura, e das recomendações da Reitoria e do Conselho
Pedagógico da UA (ver ponto 2). 

 Desde a sua implementação foi possível identificar alguns aspetos suscetíveis de melhoria tendo sido introduzidas as
seguintes alterações ao plano de estudos:

 i) Alteração das horas de contacto na UC Biopatologia 2 (UC do 3º ano, 2º semestre), passando de 8 ECTs com a

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/questionId/a6859344-e6ab-ad19-5278-6169d9f5a1ca


tipologia de aulas 15T, 30TP e 30PL para 6 ECTS com a tipologia 15T e 30TP. Fundamentação: Esta alteração tem por
base o feedback recebido dos alunos e da Regente da UC (através dos relatórios semestrais do SGQ) indicando que as
2h semanais PL, usadas para aprendizagem baseada em problemas (PBL) não representam uma mais-valia
considerável na medida em que a metodologia é também usada na mesma UC nas aulas TP. A eliminação da
componente PL não compromete deste modo a vertente de aprendizagem ativa da UC nem os seus objetivos de
aprendizagem gerais. Por outro lado, a alteração permite canalizar horas de contacto/horas de trabalho dos estudantes
para a aquisição de novas competências, nomeadamente o reforço da componente formativa relativa à introdução à
investigação científica. 
ii) Alteração do nome e horas de contacto da UC Seminários em Biomedicina (UC do 3º ano, 2º semestre com 4 ECTS),
passando a designar-se Investigação em Biomedicina e a ter associados 6 ECTS. Fundamentação: a alteração do
nome da UC permite uma mais fácil associação aos seus reais objetivos (participação dos estudantes em
atividades/miniprojectos de investigação e desenvolvimento na área da Biomedicina). Por sua vez, o aumento de 4
para 6 ECTS permite reforçar a componente formativa associada à iniciação às práticas de investigação científica. Este
aumento de créditos associados à UC traduz-se numa maior mobilização dos estudantes para a mesma. 
iii) Alteração da designação da UC Economia da Saúde (UC do 3º ano, 2º semestre, opção do Menor em Biomedicina
Farmacêutica) passando a designar-se Farmacoeconomia. Fundamentação: A existência na UA de uma UC com a
mesma designação, mas de área científica distinta (Economia) era suscetível de causar confusão nos estudantes.
Acresce que a nova designação (Farmacoeconomia) reflete de forma mais próxima os conteúdos abordados, sendo
esta UC centrada nas questões relacionadas com a economia do medicamento.
As alterações foram aprovadas pelo Conselho Científico e pelo Conselho Pedagógico da Universidade de Aveiro,
devendo ser registadas brevemente na DGES para entrada em funcionamento no próximo ano letivo de 2022/2023.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
In academic year 2019/20, the new study plan of the Degree started to be implemented. This new study plan resulted
from the "Recommendations for improvement" described in the final report of the CAE, from a self-assessment
process in which students and teachers involved in the Degree were heard, and the recommendations of the Rectory
and of the University Pedagogical Council (see point 2). 
Since its implementation, it was possible to identify some aspects that could be improved, with the following changes
being introduced to the study plan:
i) Change of contact hours at curricular unit Biopathology 2 (3rd year, 2nd semester), going from 8 ECTs with the
typology 15T, 30TP and 30PL to 6 ECTS with the typology 15T and 30TP. Rationale: This change was based on the
feedback received from students and the Regent (through the SGQ semi-annual reports) indicating that the weekly 2h
PL, used for problem-based learning (PBL) does not represent a considerable added value, given that the methodology
is also used in the same curricular unit in TP classes. The elimination of the PL component does not compromise in
this way the active learning aspect of the curricular unit nor its general learning objectives. On the other hand, the
change allows the channeling of contact hours/working hours of students towards the acquisition of new skills,
namely the reinforcement of the training component related to the introduction to scientific research.
ii) Change of the name and contact hours of the curricular unit Seminars in Biomedicine (3rd year, 2nd semester with 4
ECTS), renamed to Research in Biomedicine and having associated 6 ECTS. Rationale: changing the name of the
curricular unit allows for an easier association with its real objectives (students' participation in activities/mini-projects
of research and development in the area of Biomedicine). In turn, the increase from 4 to 6 ECTS allowed to reinforce
the training component associated with the initiation to scientific research practices. This increase in credits
associated with the curricular unit aimed at a greater mobilization of students for it.
iii) Change the name of the curricular unit Health Economics (3rd year, 2nd semester, option in the Minor in
Pharmaceutical Biomedicine) to Pharmacoeconomics. Rationale: The existence at the University of Aveiro of a
curricular unit with the same designation, but from a different scientific area (Economics) was likely to cause
confusion among students. Furthermore, the new designation (Pharmacoeconomics) more closely reflects the content
covered, with this curricular unit focused on issues related to the economy of medicines.
The changes were approved by the Scientific Council and the Pedagogical Council of the University of Aveiro and
should soon be registered at DGES for entry into operation in the next academic year 2022/2023.

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.
 De acordo com as recomendações da CAE as infraestruturas para as aulas laboratoriais foram reforçadas passando o

ciclo de estudos a usufruir de 4 laboratórios de uso exclusivo para aulas (equipados para a realização de trabalhos
experimentais em áreas nucleares da Biomedicina)

 Foram criadas 6 salas com características específicas para as aulas em formato Problem Based Learlning (PBL). Estas
6 salas quando não em uso para tutorias, estão abertas aos estudantes funcionando como salas polivalentes de
estudo ou de trabalho em grupo. Foram melhoradas as condições das salas de aula TP, com instalação de motores de
abertura das janelas de forma a permitir uma ventilação/renovação de ar mais eficiente e calhas com tomadas elétricas
em todas as mesas, permitindo assim o trabalho dos estudantes com os seus computadores portáteis. 

 Foram substituídos alguns equipamentos de projeção e adquirida uma mesa digitalizadora para suporte às aulas TP
lecionadas on-line (em virtude da pandemia COVID19).

 



4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
In accordance with CAE's recommendations, the infrastructures for laboratory classes were reinforced, with the study
cycle having 4 laboratories for exclusive use for classes (full equipped to carry out experimental work in nuclear areas
of Biomedicine)
Six rooms were created with specific characteristics for classes in Problem Based Learning (PBL) format. These 6
rooms, when not in use for tutoring, are open to students working as multipurpose rooms for study or group work. The
conditions of the TP classrooms were improved, with the installation of opening motors for the windows to allow more
efficient ventilation/renewal of air and gutters with electrical outlets on all tables, thus allowing students to work with
their computers portable.
Some projection equipment was replaced, and a digitizing table was purchased to support TP classes taught online
(due to the COVID19 pandemic).

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.
As parcerias internacionais foram consolidadas e foram efetuados esforços no sentido de se estabelecerem novos
acordos com Universidades de referência a nível Europeu: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de
Westminster, Université de Strasbourg - Faculté des Sciences de la Vie; Università Degli Studi di Bari Aldo Moro -
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana; Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Sevilla
e Maastricht University. 
A colaboração entre o DCM e a Universidade de Maastricht permitiu a implementação na Licenciatura do programa
StudySmart (programa que visa capacitar os estudantes para o desenvolvimento de estratégias eficientes de estudo e
aprendizagem). 
Estas parcerias têm possibilitado aos estudantes e docentes o contacto e intercâmbio internacional, bem como a
divulgação da Licenciatura em Ciências Biomédicas a estudantes internacionais. 

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
International partnerships were consolidated, and efforts were made to establish new agreements with leading
European Universities: Universidad de Santiago de Compostela, University of Westminster, Université de Strasbourg -
Faculté des Sciences de la Vie; Università Degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana; Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Sevilla and the Maastricht University.
The collaboration between the DCM and the University of Maastricht allowed the implementation in the Degree of the
StudySmart program (a program that aims to empower students with efficient study and learning strategies).
These partnerships have enabled students and teachers to have international contact and exchange, as well as the
dissemination of the Degree in Biomedical Sciences to international students.

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A rede de salas de estudo foi reforçada com o espaço “Viver a UA” aberto 24h/dia e, no âmbito do programa “UA
nunca dorme” o Open Space da Casa do Estudante, Bar das Residências Complexo Pedagógico e Biblioteca
funcionam em horário alargado no período de exames. 
Foram implementados na UA o projeto Ferramentas de Identificação e Combate ao Abandono (FICA), o Programa de
Acolhimento e o Programa Tutoria, visando a redução do insucesso e do abandono académico assim como a mais
fácil integração dos estudantes. 
Foi criado o programa Docência+ (em parceria com a Universidade do Minho) para desenvolvimento de competências
pedagógicas dos docentes nomeadamente através da capacitação para os processos de ensino e aprendizagem
digitais.
Na Licenciatura em Ciências Biomédicas foi criado em parceria com a Universidade de Maastrich, o programa
StudySmart que visa capacitar os estudantes para o desenvolvimento de estratégias eficientes de estudo e
aprendizagem. 

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The network of study rooms was reinforced with the “Viver a UA”, a space open 24h/day and, under the “UA never
sleeps” program, the Student House Open Space, Pedagogical Complex Residency Bar and the Library operate in
extended hours during the exam period.
The “Ferramentas de Identificação e Combate ao Abandono (FICA)”, the “Programa de Acolhimento” and “Programa
Tutoria” were implemented at the UA, aiming at reducing academic failure and dropping out, as well as facilitating the
integration of students.
The Docência+ program was created (in partnership with the University of Minho) to develop teachers' pedagogical
skills, namely through training for digital teaching and learning processes.
At the level of the Degree in Biomedical Sciences, the StudySmart program was implemented in partnership with the
University of Maastrich, aiming to enable students to develop efficient study and learning strategies.



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

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
n/a

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
n/a

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

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

1.3. Ciclo de estudos.
Ciências Biomédicas

1.3. Study programme.
Biomedical Sciences

1.4. Grau.
Licenciado

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências Biomédicas

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

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

421

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

NA

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:

NA

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

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

6 semestres

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/questionId/a82e9f78-0364-b9ea-338b-6169d93cb926


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):

6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
70

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Cem (100) admissões.
Atendendo à elevada procura pela Licenciatura, nomeadamente por estudantes internacionais, ao elevado sucesso
escolar, muito bons índices de empregabilidade, e estando assegurados os recursos físicos e humanos, propomos
aumentar o teto máximo para 100 vagas. 
Estas vagas irão permitir-nos ter a flexibilidade necessária para incluir as admissões por via do regime geral de
acesso ao ensino superior (concurso nacional de acesso, concursos locais ou concursos institucionais) e as
admissões pelos concursos especiais e pelos concursos de mudança de curso e de transferência para o 1.º ano
curricular. Nestes concursos especiais incluem-se os concursos para maiores de 23 anos, para titulares de diploma de
especialização tecnológicas, para titulares de diploma de técnico superior profissional e para titulares de outros
cursos superiores, bem como a admissão dos estudantes internacionais e dos titulares dos cursos de dupla
certificação de nível secundário.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
One hundred (100) admissions.
Given the high demand for the Degree, namely by international students, the high academic success, very good
employability rates, and with the physical and human resources ensured, we propose to increase the maximum
vacancies to 100.
These vacancies will allow us to have the necessary flexibility to include admissions via the general regime for access
to higher education (national access competition, local competitions, or institutional competitions) and admissions
through special competitions and by course change competitions and of transfer to the 1st curricular year. These
special competitions include competitions for persons over 23 years of age, for holders of a technological
specialization diploma, for holders of a higher professional technical diploma and for holders of other higher education
courses, as well as the admission of international students and holders of secondary-level dual certification courses.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Um dos seguintes conjuntos:
- Biologia e Geologia (02) + Física e Química (07)
ou
- Biologia e Geologia (02) + Matemática (16)
Cálculo da nota: 50% nota ensino secundário + 50% nota provas de ingresso

1.11. Specific entry requirements.
Any of the following:
- Biology and Geology (02) + Physics and Chemistry (07) 
or
- Biology and Geology (02) + Mathematics (16)
Grade calculation: 50 % of the secondary education grade + 50 % grade entrance exams

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
n/a

1.12.1. If other, specify:
n/a

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
A Licenciatura em Ciências Biomédicas é Lecionada na Universidade de Aveiro

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

1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações.pdf
1.15. Observações.

n/a

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/questionId/a8f6781d-ca16-b4d3-13ca-6169d9a4d47d


1.15. Observations.
n/a

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):
Biomedicina Molecular (definido por opções no terceiro ano,
segundo semestre)

Molecular Biomedicine (defined by choice of options in the third year,
second semester)

Biomedicina Farmacêutica (definido por opções no terceiro ano,
segundo semestre)

Pharmaceutical Biomedicine (defined by choice of options in the third year,
second semester)

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

2.2. Estrutura Curricular - Menor em Biomedicina Molecular

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Menor em Biomedicina Molecular

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Minor in Molecular Biomedicine

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

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS* Observações / Observations

Ciências
Biomédicas/Biomedical
Sciences

CBM 122 12 UCs optativas definem o Menor/ Choice of
optional curricular units determines the Minor

Ciências
Médicas/Medical
Sciences

CM 18 0

Quimica/Chemistry Q 6 0
Bioquímica/Biochemistry BQ 6 0
Matemática/Mathematics M 10 0
Qualquer Área
Científica/Any Scientific
Area

QAC 0 6 Qualquer unidade curricular do 1º ciclo na
UA/Any 1st cycle curricular unit at UA

(6 Items)  162 18  

2.2. Estrutura Curricular - Menor em Biomedicina Farmacêutica

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Menor em Biomedicina Farmacêutica

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Minor in Pharmaceutical Biomedicine

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 / Sigla / ECTS Obrigatórios / ECTS Mínimos Optativos / Observações / Observations



Scientific Area Acronym Mandatory ECTS Minimum Optional ECTS*
Ciências Biomédicas/
Biomedical Sciences CBM 122 12 UCs optativas definem o Menor/ Choice of

optional curricular units determines the Minor
Ciências
Médicas/Medical
Sciences

CM 18

Quimica/Chemistry Q 6
Bioquímica/Biochemistry BQ 6
Matemática/Mathematics M 10
Qualquer Área
Científica/Any Scientific
Area

QAC 0 6 Qualquer unidade curricular do 1º ciclo na
UA/Any 1st cycle curricular unit at UA

(6 Items)  162 18  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 As metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na Licenciatura em Ciências Biomédicas privilegiam uma
aprendizagem ativa, centrada no estudante, em conformidade com as necessidades destes e com os objetivos
definidos. Das metodologias adotadas destacam-se o Problem-Based Learning e o Team-Based Learning em que a
aprendizagem é baseada na resolução de problemas/casos práticos, tendo o estudante um papel ativo em todo o
processo de aprendizagem. Através de metodologias como o Blended-Learning os docentes promovem a articulação
entre as metodologias expositivas e uma componente interativa em que o estudante é o principal interveniente. A
avaliação e ajustamento das metodologias de aprendizagem são garantidos pelo Sistema Interno para a Garantia da
Qualidade da UA (SGQ) em que o estudante é auscultado, no final de cada semestre, relativamente ao clima de
aprendizagem e estímulo à sua autonomia.

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

 The teaching and learning methodologies adopted in the Degree in Biomedical Sciences favor active learning and are
centered on the student, in accordance with their needs and the objectives defined. Among the methodologies
adopted, Problem-Based Learning and Team-Based Learning stand out, in which learning is based on solving
problems/practical cases, with the student playing an active role in the entire process. Through methodologies such as
Blended-Learning, teachers promote the articulation between expository methodologies and an interactive component
in which the student is the main participant. The assessment and adjustment of learning methodologies are
guaranteed by the UA's Internal Quality Assurance System (SGQ) in which the student is consulted, at the end of each
semester, regarding the learning climate and encouragement of their autonomy.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

 O Subsistema para a Garantia da Qualidade (SGQ) recolhe informação sobre o funcionamento das várias UCs do plano
de estudos da Licenciatura tendo por base os inquéritos pedagógicos realizados no final de cada semestre. Uma das
questões colocadas aos estudantes é “Volume de trabalho/tempo exigido para obter aprovação final”. Adicionalmente,
o representante dos estudantes de cada ano recolhe informação junto dos seus colegas relativamente ao
funcionamento de cada UC. A Comissão de Curso (constituída pelo diretor, vice-diretores e pelos representantes dos
estudantes de cada ano da Licenciatura) analisa a informação recolhida e elabora um relatório que pode resultar num
plano de melhoria obrigatório (PMO), que implica a elaboração de um plano de melhoria (PM) pelos regentes das UCs.
Uma das eventuais ações de melhoria poderá ser o ajuste da carga de trabalho exigida em cada UC. Os PM propostos
são analisados pela Comissão de Curso e, posteriormente, pela Comissão de Análise do Departamento

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The Quality Assurance Subsystem at the UA collects information from questionnaires on the functioning of curricular

units from the Degree. The pedagogical surveys are conducted at the end of each semester. One of the questions
asked to students is: "Workload/time

 required to be approved at the curricular unit”. In addition, the student representatives of each scholar year collect
information from colleagues about the functioning of each curricular unit. The Course Committee (composed of
student’s representatives and the Director and Vice-

 Directors of the Course) analyzes the information collected and elaborates a report, which may result in a mandatory
improvement plan. In that case, an improvement plan must be proposed by the teacher responsible of the curricular
unit. One of the eventual improvement actions may be the adjustment of the workload required in each curricular unit.
The improvement plans are analyzed by the Course Committee and then by the Department Review Committee.

 

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

 



A maioria dos docentes da Licenciatura privilegia a avaliação discreta (45,5%) ou contínua (45,5%) uma vez que estas
tipologias permitem aferir periodicamente se os objetivos de aprendizagem estão a ser atingidos com sucesso e fazer
ajustes quando necessário. Os estudantes podem, no entanto, optar por avaliação através de exame final. Esta
informação relativa à metodologia de avaliação, juntamente com os objetivos, conteúdos programáticos e bibliografia
recomendada é compilada num dossier pedagógico que é disponibilizado no início de cada semestre para consulta
pelos estudantes. No final de cada semestre e no âmbito do SGQ, os estudantes e docentes são questionados sobre o
funcionamento de cada UC e das condições existentes. A análise dos resultados é efetuada pela Comissão de Curso e
são emitidos pareceres que promovem a correção de eventuais anomalias detetadas.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Most teachers of the Degree favor discrete (45.5%) or continuous (45.5%) assessment, as these types allow for the
periodic assessment of whether the learning objectives are being successfully achieved and allow adjustments when
necessary. Students can, however, opt for assessment through a final exam. This information regarding the
assessment methodology, together with the objectives, syllabus and recommended bibliography is compiled in a
pedagogical dossier that is made available at the beginning of each semester for consultation by students. At the end
of each semester and within the scope of the SGQ, students and teachers are asked about the functioning of each UC
and the existing conditions. The analysis of the results is carried out by the Course Committee and reports are issued
that promote the correction of any detected anomalies.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 A Licenciatura em Ciências Biomédicas proporciona uma formação sólida e integrada nas diversas áreas da

Biomedicina, com particular foco na compreensão da fisiopatologia, diagnóstico e tratamento de doenças humanas. O
plano de estudos inclui como tal conteúdos científicos fundamentais de base e conteúdos de especialidade das
ciências biomédicas tais como anatomia, fisiologia, farmacologia, biologia molecular, bioquímica, fisiopatologia,
estatística médica, saúde pública, epidemiologia e técnicas laboratoriais. 

 Na Licenciatura é privilegiado o uso de metodologias de ensino/aprendizagem centradas no estudante, que estimulem
a sua autonomia e instiguem o interesse pela formulação de questões científicas, valorizando sempre a participação
ativa dos mesmos no processo. Entre as metodologias usadas destaca-se o Problem Based Learning, que para além
dos conhecimentos teóricos e práticos permite aos estudantes adquirirem competências essenciais (soft skills) cada
vez mais valorizadas no mercado de trabalho: análise crítica, autonomia, capacidade de argumentação, trabalho em
grupo, escolha crítica de fontes de informação, capacidade de integração e síntese, capacidade de falar em público
debatendo e defendendo as suas ideias. 

 Ao longo do curso os estudantes são familiarizados com a execução de trabalhos e apresentações com carater
científico permitindo-lhes iniciar-se na investigação, criar uma maior proximidade com a ciência, perceber a
importância da inovação e desenvolver competências que os levarão a compreender o interesse em continuar a
estudar ao longo da sua vida.

 

2.4 Observations.
 The degree in Biomedical Sciences provides a solid and integrated training in the various areas of Biomedicine, with a

particular focus on understanding the pathophysiology, diagnosis and treatment of human diseases. The syllabus
therefore includes fundamental science content and specialty content from the biomedical sciences such as anatomy,
physiology, pharmacology, molecular biology, biochemistry, pathophysiology, medical statistics, public health,
epidemiology, and laboratory techniques.

 In the Degree, the use of teaching and learning methodologies centered on the student is privileged, which stimulate
their autonomy and instigate interest in the formulation of scientific questions, always valuing their active participation
in the process. Among the methodologies used, Problem Based Learning stands out, which, in addition to theoretical
and practical knowledge, allows students to acquire essential soft skills, increasingly valued in the labor market:
critical analysis, autonomy, ability to argue, work in group, critical choice of sources of information, capacity for
integration and synthesis, ability to speak in public debating and defending their ideas.

 Throughout the course, students are familiarized with the execution of works and presentations with a scientific
character, allowing them to initiate research activities, create a closer relationship with science, understand the
importance of innovation and develop skills that will lead them to understand the interest in continuing to study
throughout their life.

 

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.
 -Bruno Miguel Rodrigues das Neves, diretor da Licenciatura em Ciências Biomédicas (LCBM) é Professor Auxiliar,

licenciado em Ciências Farmacêuticas e doutorado em Farmácia, especialidade Biologia Celular e Molecular pela
Universidade de Coimbra. Investigador no iBiMED, Universidade de Aveiro (orcid: 0000-0001-7391-3124).

 -Sandra Maria Tavares da Costa Rebelo, vice-diretora LCBM, Professora Auxiliar, licenciada em Biologia e doutorada
Bioquímica especialidade Neurociências pela Universidade de Aveiro/Erlangen University. Investigadora no iBiMED,
Universidade de Aveiro (orcid: 0000-0002-5862-5797). 



-Bruno Miguel Alves Fernandes do Gago, vice-diretor LCBM, Professor Auxiliar, licenciado em Ciências Farmacêuticas
e doutorado em Farmácia, especialidade Bioquímica pela Universidade de Coimbra. Investigador no iBiMED,
Universidade de Aveiro (orcid: 0000-0002-0082-3256)

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

Adelaide de Fátima
Baptista Valente Freitas

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha
submetida

Ana Gabriela da Silva
Cavaleiro Henriques

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Bioquímica 100.00 Ficha

submetida
Ana Luísa Daniel da
Silva Investigador Doutor Ciencia de Materiales 100.00 Ficha

submetida
Ana Luísa Nabais
Gomes Nobre Investigador Doutor Bioquímica (Especialização de

Microbiologia) 100.00 Ficha
submetida

Ana Margarida
Domingos Tavares de
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Biologia, especialidade de Biologia

Molecular 100.00 Ficha
submetida

Ana Maria Timóteo Félix
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências da Saúde 10.00 Ficha
submetida

Ana Raquel Santos
Calhôa Mano Soares Investigador Doutor Farmácia - Especialidade Biologia

Celular e Molecular 100.00 Ficha
submetida

Ana Rita Filgueiras
Ferreira Investigador Doutor Programa Doutoral em Biomedicina 100.00 Ficha

submetida

Ana Rita Macedo
Bezerra Investigador Doutor

Programa Doutoral em Biologia,
Especialização em Biologia Molecular
e Genética

100.00 Ficha
submetida

Anabela Tavares
Valadão Barcelos
Figueiredo

Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado Medicina 10 Ficha
submetida

António José Monteiro
Amaro

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências Biomédicas 100.00 Ficha
submetida

Bruno Miguel Alves
Fernandes do Gago

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Farmácia - Especialidade Bioquímica 100.00 Ficha

submetida

Bruno Miguel Bernardes
de Jesus

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Science du vivant - Aspects
moléculaires et cellulaires de la
biologie

100.00 Ficha
submetida

Bruno Miguel Rodrigues
das Neves

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Farmácia - Especialidade Biologia

Celular e Molecular 100.00 Ficha
submetida

Carla Alexandra Pina da
Cruz Nunes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Química 100.00 Ficha

submetida
Carlos Pedro Fontes
Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ramo de Conhecimento em Ciências

Biomédicas 100.00 Ficha
submetida

Catarina Rodrigues de
Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Doctor of Philosophy 100.00 Ficha

submetida

Clarinda Maria de
Castro Neves

Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado Medicina 10.00 Ficha
submetida

Daniela Maria Oliveira
Gandra Ribeiro Investigador Doutor Plant Sciences 100.00 Ficha

submetida
Dário Alexandre Martins
Trindade Investigador Doutor Biologia Molecular e Ambiental

(Biologia Celular e Saúde) 100.00 Ficha
submetida

Elisabete Verde Martins
Coelho Investigador Doutor Química 100.00 Ficha

submetida

Fernando da Mota Veiga
Mendes da Silva

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Medicina 10.00 Ficha
submetida

Gabriela Maria Ferreira
Ribeiro de Moura

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ramo de Conhecimento em Ciências

Biomédicas 100.00 Ficha
submetida

Idalina Jose Monteiro
Goncalves Investigador Doutor Engenharia Química e Biológica 100.00 Ficha

submetida
Iola Melissa Fernandes
Duarte Investigador Doutor Química 100.00 Ficha

submetida

Joana Brites Rodrigues
Rangel Neves

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Medicina 10.00 Ficha
submetida
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Joana Guimarães
Martins da Costa

Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado Medicina 30.00 Ficha
submetida

João Diogo Geada Trigo
Calheiros de Figueiredo Investigador Doutor Neuroscience 100.00 Ficha

submetida
João Pedro Antunes
Ferreira da Cruz

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
Luisa Alejandra
Helguero

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciencias Biológicas 100.00 Ficha

submetida
Margarida Sâncio da
Cruz Fardilha

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Maria Clara Rosa da
Silva Correia Investigador Doutor Engenharia de Tecidos, Medicina

Regenerativa e Células Estaminais 100.00 Ficha
submetida

Maria de Fátima Matos
Almeida Henriques de
Macedo

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Biomédicas 60.00 Ficha
submetida

Maria de Lourdes
Gomes Pereira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Biologia Humana e Saúde 100.00 Ficha
submetida

Maria Joana da Costa
Gomes da Silva

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ramo de Conhecimento em Ciências

Biomédicas 100.00 Ficha
submetida

Maria Teresa Ferreira
Herdeiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Saúde Pública 100.00 Ficha

submetida
Miguel Monsanto
Pinheiro Investigador Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida
Miguel Santos Pais
Vieira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Biologia Humana 100.00 Ficha

submetida

Paulo Jorge de Almeida
Ribeiro Claro

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências, especialidade de Estrutura
Molecular 100.00 Ficha

submetida

Ramiro Daniel Carvalho
de Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Biologia (Biologia Celular) 100.00 Ficha

submetida

Raquel Catarina Saraiva
Diaz

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor
Programa Doutoral em Ciências e
Tecnologia da Saúde, Especialização
- Decisão Clínica

30.00 Ficha
submetida

Rui Gonçalo Viegas
Russo da Conceição
Martinho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Doctor of Philosophy 100.00 Ficha

submetida

Sandra Isabel Moreira
Pinto Vieira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Sandra Maria Tavares
da Costa Rebelo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Bioquímica 100.00 Ficha

submetida
Sandrina Nóbrega
Pereira Investigador Doutor Biologia, especialidade Biologia

Celular 100.00 Ficha
submetida

Sonia Cristina da Neves
Ferreira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Biologia 30.00 Ficha
submetida

Vera Mónica Almeida
Afreixo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
     4000  

<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.
 47

3.4.1.2. Número total de ETI.
 40

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 / % em relação ao total de ETI / %
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/9d6f3a20-db19-3da4-eefd-61a5058a913c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/6ae7eb3c-6c05-b90c-5415-61a505fe5813
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/1c4b0b9a-4602-246c-6294-61a5056e588c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/e988e858-cdaf-b282-4533-61a505802890
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/e6a61674-de58-4a26-c9e2-61a5051371e0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/ce5f6730-75e7-4022-3b7f-61a505f3f26e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/bfec3e62-e2a9-2d73-4782-61a505bdf830
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/8bf1f6d4-1786-772b-e155-61a505b12337
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/942ac3b1-5a8b-2776-d66a-61a5051e5999
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/72f4cd3c-0aec-199d-d117-61a5058aede3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/61a72c14-9efa-e9b3-5673-61a5059c47ee
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/3bf0dc41-7870-1116-016e-61a505ad8969
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/1d826c58-aed4-6d4b-5c08-61a50510004f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/bbdd077b-913c-ce7d-008e-61a5055110fb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/annexId/7c6717b2-e381-bb9f-924b-61a505953fb9


Staff number 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: 24 60

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): 39.4 98.5

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

32.4 81 40

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

0 0 40

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 de carreira com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Career teaching staff of the study programme with a link to the
institution for over 3 years

24 60 40

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

0.3 0.75 40

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

O DCM tem 11 funcionários não docentes em regime de “tempo integral”. 5 funcionários têm como função garantir o
bom funcionamento dos laboratórios de aulas e das plataformas de investigação, bem como a manutenção dos
equipamentos científicos usados pelos estudantes e investigadores. O serviço de secretaria é assegurado por 4
funcionários que, entre outras funções, fazem a inscrição dos estudantes nas turmas práticas e teórico práticas,
associam os docentes às UC e às turmas na plataforma PACO, elaboram mapas de vigilâncias de exames, elaboram
mapas de ocupação de salas, monitorizam a Distribuição do Serviço Docente da Unidade Orgânica e a Gestão da sub-
web DCM/iBiMED. O DCM tem ainda 1 funcionário responsável pela contabilidade e assessoria técnico/financeira da
Direção de Departamento e 1 Gestor de Ciência e Tecnologia.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The DCM has 11 full-time non-academic staff. 5 employees are responsible for ensuring the proper functioning of the
classroom laboratories and research platforms, as well as the maintenance of the scientific equipment used by
students and researchers. The department secretary services are carried out by 4 employees who, among other
functions, enroll students in practical and theoretical-practical classes, associate teachers to courses and classes in
the platform PACO, elaborate maps of exam surveillance, draw up occupancy maps of classrooms, monitor the
distribution of the teaching service of the Organic Unit and the management of the DCM/iBiMED sub-web.

 



The DCM also has 1 employee responsible for accounting and technical/financial advice to the Department Director
and 1 Science and Technology Manager.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não-docente do Departamento de Ciências Médicas é qualificado para as funções que desempenha. Dos 11
funcionários do DCM, 9 são Técnicos Superiores, 1 é Assistente Técnico e 1 é Gestor de Ciência e Tecnologia. Em
termos de áreas de formação, 3 são doutorados em áreas das Ciências Biomédicas, 4 são mestres em áreas das
Ciências Biomédicas e Ciências da Saúde (Genética, Gerontologia, Biologia Celular e Molecular). Os restantes
elementos têm formação superior (Mestrado ou Licenciatura) em áreas da Administração e Gestão Pública, Gestão e
Planeamento.
A formação do pessoal não docente é ativamente apoiada pela UA tanto no âmbito interno através de programas de
formação (UNAVE) como no âmbito da mobilidade para participação em cursos de formação.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-academic staff of the Department of Medical Sciences is qualified for the functions it performs. Of the 11 DCM
employees, 9 are Senior Technicians, 1 is Technical Assistant and 1 is Science and Technology Manager. In terms of
training areas, 3 have PhDs in Biomedical Sciences, 4 have Masters in Biomedical Sciences and Health Sciences
(Genetics, Gerontology, Cellular and Molecular Biology). The remaining have higher education (Masters or BSc Degree)
in the areas of Administration and Public Management, Management and Planning.
The training of non-teaching staff is actively supported by the UA both internally through training programmes
(UNAVE) and in the context of mobility for participation in training courses.

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

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
255

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 17.6
Feminino / Female 82.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 99
2º ano curricular 79
3º ano curricular 77
 255

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 79 78 82
N.º de candidatos / No. of candidates 381 380 448
N.º de colocados / No. of accepted candidates 77 79 75
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 90 92 94
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the 156.3 158.3 166



last accepted candidate
Nota média de entrada / Average entrance mark 166.3 166.3 175

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Na Licenciatura em Ciências Biomédicas, os estudantes no final do 2º semestre do 2º ano escolhem entre 2 menores a
frequentar no 3º ano: Menor em Biomedicina Molecular e Menor em Biomedicina Farmacêutica. 

 No menor de Biomedicina Molecular são aprofundados conhecimentos (teóricos e práticos) de técnicas usadas na
Biomedicina em diagnóstico e investigação. São particularmente abordadas as áreas da reprodução humana e
doenças associadas, virologia e mecanismos moleculares do envelhecimento.

 Por sua vez no Menor de Biomedicina Farmacêutica é dada particular relevância ao processo de Investigação e
Desenvolvimento (I&D) do medicamento, sendo abordados o planeamento e monitorização de ensaios clínicos, gestão
e análise de dados clínicos, estatísticas desses ensaios, controlo de qualidade e regulamentação dos medicamentos
assim como a saúde pública e epidemiologia.

 Fazendo uma análise dos 3 últimos anos letivos a distribuição dos estudantes por menor foi a seguinte:
 2018/2019: 34 estudantes no Menor Biomedicina Molecular e 32 estudantes no Menor Biomedicina Farmacêutica

 2019/2020: 36 estudantes no Menor Biomedicina Molecular e 26 estudantes no Menor Biomedicina Farmacêutica
 2020/2021: 43 estudantes no Menor Biomedicina Molecular e 34 estudantes no Menor Biomedicina Farmacêutica
 Pela análise do número de estudantes em cada menor nos últimos 3 anos letivos, é possível constatar uma ligeira

tendência indicativa de preferência pelo Menor em Biomedicina Molecular. Tal poderá ser explicado pelo facto destes
estudantes terem expectativas de prosseguir formação (Metrado) em áreas ligadas à investigação científica mais
fundamental, optando assim pelo menor de Biomedicina Molecular. 

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In the Degree in Biomedical Sciences, students at the end of the 2nd semester of the 2nd year choose between 2
minors to attend in the 3rd year: Minor in Molecular Biomedicine and Minor in Pharmaceutical Biomedicine.

 In the minor in Molecular Biomedicine, theoretical and practical knowledge of techniques used in diagnosis and
research in Biomedicine is deepened. The areas of human reproduction and associated diseases, virology and
molecular mechanisms of aging are particularly addressed.

 In turn, in the minor in Pharmaceutical Biomedicine, particular relevance is given to the drug Research and
Development process, addressing the planning, and monitoring of clinical trials, management and analysis of clinical
data, statistics of these trials, quality control and regulation of drugs, as well as public health and epidemiology.

 From the analysis of the last 3 academic years, the distribution of students by minor was as follows:
 2018/2019: 34 students in the Minor Molecular Biomedicine and 32 students in the Minor Pharmaceutical Biomedicine 

 2019/2020: 36 students in the Minor Molecular Biomedicine and 26 students in the Minor Pharmaceutical Biomedicine 
 2020/2021: 43 students in the Minor Molecular Biomedicine and 34 students in the Minor Pharmaceutical Biomedicine 
 Analyzing these numbers, it is possible to find a slight trend indicative of preference for the Minor in Molecular

Biomedicine. This can be explained by the fact that these students have expectations to pursue training (Masters) in
areas related to more fundamental scientific research, thus opting for the Minor in Molecular Biomedicine.

 

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 56 57 61
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 53 54 59
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 3 3 2

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). 

n/a

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). 

n/a

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

O sucesso escolar referente às taxas de aprovação às diferentes UCs da Licenciatura em Ciências Biomédicas é
frequentemente elevado. No ano letivo 2020/2021 a taxa de aprovação (Aprovados/Inscritos) variou entre um mínimo
de 79,17% e um máximo de 100% (média de 93,04%), enquanto a taxa de aprovação (Aprovados/Avaliados) variou
entre um mínimo de 83,5% e um máximo de 100% (média 94,89%). Das 30 UCs do plano de estudos da LCBM que
foram analisadas no âmbito do SGQ, 14 tiveram uma taxa de aprovação de 100% (Aprovados/Avaliados).
Resumo das Taxas de aprovados/avaliados por área científica:
Ciências Biomédicas: 97,85%
Ciências Médicas: 100%
Matemática: 93,7%
Bioquímica – 96,7%
Química – 83,5%

Pela análise das taxas de aprovados/avaliados por área científica verifica-se que as áreas científicas de maior
dificuldade para os estudantes da Licenciatura em Ciências Biomédicas são a Química e a Matemática, para as quais
se observam as UCs com menor taxa de aprovação: Fundamentos de Química para a Biomedicina 83,5% e Introdução
à Estatística Biomédica 91,57%. Tal pode estar relacionado com menor interesse e/ou preparação dos estudantes
nestas áreas de conhecimento mais fundamental, em detrimento de UCs mais nucleares das Ciências Biomédicas.
Salienta-se que se tem vindo a verificar uma melhoria do desempenho e um maior reconhecimento da importância
destas UCs por parte dos estudantes, e que os docentes envolvidos têm dado apoio adicional no sentido de colmatar
algumas carências de formação a nível do ensino secundário (particularmente para os alunos internacionais na área
da Matemática). 

De uma forma geral o elevado sucesso escolar verificado na Licenciatura em Ciências Biomédicas assenta por um
lado na qualidade dos estudantes à entrada da Licenciatura, apresentando de forma geral uma boa formação ao nível
do ensino secundário, e por outro com a capacidade de aprendizagem e empenho dos mesmos. Além disso as boas
condições, a qualidade do programa e a dedicação e qualidade do corpo docente são fundamentais para que se
verifique uma taxa de sucesso elevada.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

The success as measured by the approval rates at the different curricular units of the Degree in Biomedical Sciences is
often high. In the 2020/2021 academic year, the approval rate (Passed/Enrolled) ranged from a minimum of 79.17% to a
maximum of 100% (average of 93.04%), while the approval rate (Approved/Assessed) varied between a minimum of
83.5% and a maximum of 100% (average 94.89%). Of the 30 curricular units of the LCBM study plan analyzed under the
SGQ, 14 had a 100% approval rate (Approved/Assessed).
Summary of approved/evaluated rates by scientific area:
Biomedical Sciences: 97.85%
Medical Sciences: 100%
Mathematics: 93.7%
Biochemistry - 96.7%
Chemistry - 83.5%

Analyzing the approval rates by scientific area, Chemistry and Mathematics appear as the areas that cause greatest
difficulty for students of the Degree in Biomedical Sciences. This is reflected in the observed lower approval rates for
the curricular units Fundamentals of Chemistry for Biomedicine 83.5% and Introduction to Biomedical Statistics
91.57%. This may be related to lower interest and/or preparation of students in these areas of more fundamental
knowledge, compared to those more related to the Degree. It should be noted that there has been an improvement in
the performance and a greater recognition regarding the importance of these curricular units by most of the students.
The teachers involved have been providing additional support in order to fill some training gaps (particularly for
international students in the field of Mathematics).

In general, the high academic success verified in the Degree in Biomedical Sciences is related on one hand on the
quality of students at the beginning of the Degree, generally presenting a good training at secondary level, and on the
other hand with the capacity for learning and commitment of students. In addition, the good conditions, the quality of
the program and the dedication and quality of the teachers are fundamental for the high success rate verified.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 



Segundo os dados do Governo da República Portuguesa (http://infocursos.mec.pt/, Ciências Biomédicas [Licenciatura
- 1.ºciclo] Universidade de Aveiro) a percentagem de recém-diplomados do curso (entre os anos letivos de 2015/16 e
2018/19) que estavam registados em 2020 no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) como
desempregados é de 0,5%.

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 data from the Portuguese Government (http://infocursos.mec.pt/, Ciências Biomédicas [Licenciatura -
1.ºciclo] Universidade de Aveiro) the percentage of recent graduates of the Degree (between the academic years
2015/16 and 2018/19) that were registered in 2020 at the Employment and Professional Training Institute (IEFP) as
unemployed is 0.5%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados de empregabilidade da Licenciatura são bastante positivos. A % de recém-diplomados (entre os anos letivos
de 2015/16 e 2018/19) registados em 2020 no IEFP é de 0,5% enquanto a % de desemprego registado do agregado de
todos os cursos em Portugal, de Licenciatura - 1º Ciclo e de Mestrado Integrado é de 4,6% e a de desemprego de
recém-diplomados nos cursos pertencentes à mesma área de formação é de 2,4%. 
Estes dados oficiais apresentam algumas limitações pois a janela temporal que abrangem é reduzida, estando na sua
maioria os licenciados alvo a frequentar um mestrado ou doutoramento e não propriamente ainda inseridos no
mercado de trabalho. 
Um inquérito conduzido pelo DCM a ex-estudantes (Licenciatura concluída entre 2009 e 2020) mostra que do universo
de respostas (119): 1,7% frequenta outra Licenciatura, 45,4% frequenta Mestrado, 13,4% está em Doutoramento, 27,7%
trabalha na área de formação, 10,1% trabalha em outra área que não a de formação, 1,7% está desempregado. 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The employability data of the Degree in Biomedical Sciences are quite positive. The percentage of recent graduates of
the Degree (between 2015/16 and 2018/19) registered in 2020 in the IEFP is 0.5% while the percentage of registered
unemployment of the aggregate of all courses in Portugal, of 1st Cycle Degrees and Integrated Masters is 4.6% and the
unemployment rate for recent graduates in courses belonging to the same training area is 2.4%.
These official data have some limitations as the time window they cover is small, with most of the target graduates
attending a master's or doctoral degree and not yet properly inserted in the job market.
Data obtained from a DCM survey of former students (Degree completed between 2009 and 2020) showed that from the
universe of responses (119): 1.7% attend another Degree, 45.4% attend a Masters, 13.4% are doing a PhD, 27.7% are in
employment in the training area, 10.1% are in employment not related to the training area, 1.7% are unemployed.

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

IBIMED - Instituto de Biomedicina/
IBIMED Institute of Biomedicine

Muito Bom/Very
good

Universidade de
Aveiro/University
of Aveiro

25 https://www.ua.pt/pt/ibimed/

CICECO - Instituto de Materiais de
Aveiro/ CICECO - Aveiro Institute
of Materials

Exelente/Excellent
Universidade de
Aveiro/University
of Aveiro

5 http://www.ciceco.ua.pt/index.php?
language=pt

CIDMA - Center for Research &
Development in Mathematics and
Applications

Muito Bom/Very
good

Universidade de
Aveiro/University
of Aveiro

3 http://cidma.mat.ua.pt/ma/

QOPNA/ LAQV-REQUIMTE Exelente/Excellent
Universidade de
Aveiro/University
of Aveiro

2 https://www.ua.pt/qopna/
;https://www.requimte.pt/laqv/

i3S - Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde/i3S-Institute
for Research & Innovation in
Health

Exelente/Excellent
Universidade do
Porto/University
of Porto

1 https://www.i3s.up.pt/

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.

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d


https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d
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 da Licenciatura em Ciências Biomédicas têm estado envolvidos em múltiplas atividades de
desenvolvimento tecnológico e científico:
i) Serviços à comunidade: criação de laboratório de rastreio SARSCoV2 em resposta à pandemia. Em colaboração com
os Centros Hospitalares do Baixo Vouga, de Entre o Douro e Vouga, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e da ARS-Centro, foram realizados entre abril e dezembro de 2020 mais de 26.000 testes RT-PCR
para os acima mencionados hospitais, lares, creches, centros de saúde da região e também para a UA (contratos de
mais de 1,6 milhões €).
ii) 8 patentes e pedidos provisórios de patente nacionais e internacionais
iiI) coordenação/participação em mais de 60 projetos desde 2015, com um financiamento total de mais de 20 milhões €;
iv) publicação de mais de 640 artigos científicos em revistas internacionais nas áreas da Biomedicina (Medicina,
Bioquímica, Neurociências, Farmacologia, Imunologia)
v) participação ou consultadoria para empresas e instituições públicas (ex: Secção Regional Norte da Ordem dos
Enfermeiros; i3S; Ordem Farmacêuticos; Universidade de Coimbra; Tech4MED)
vi) avaliação de projetos nacionais (ex: FCT; ANI) e internacionais (ex: Europe H2020, COST Actions; ERC Consolidator
grants; International Alzheimer´s Association; Agence Nationale de la Recherche, France; National Science Centre of
Poland; The Israel Science Foundation; Medical Research Council (UK); KWF Dutch Cancer Society;
vii) participação em sociedades científicas nacionais (ex: Sociedade Portuguesa Neurociências; Sociedade Portuguesa
para o Estudo da Dor; Portuguese Association of Pharmacology; Portuguese Association of Epidemiology; Sociedade
Portuguesa de Bioquímica; Sociedade Portuguesa de Doenças Metabólicas) e internacionais (ex: European
Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics; International Society for Pharmacoepidemiology; RNA
Society; European Society for Virology; American Society for Virology; European Association for Cancer Research);
viii) participação no corpo editorial de revistas científicas (ex: Journal of Alzheimer´s Disease; Frontiers in Neurology;
BMC Cancer, Cancers; Brain, FASEB J; Frontiers in Immunology; Viruses; Frontiers in Oncology; Translational
Oncology
ix) organização de encontros científicos (ex: XLI Jornadas Portuguesas de Genética; Symposium on
Immunomodulation in Cancer and Regeneration; Workshops in Immunology; Open Day MEDISIS Aveiro; EpiViral
Spring seminars 2021)
x) participação em iniciativas de empreendedorismo (ex: EIT Jumpstarter; Caixa Impulse Validate; Programa de
Empreendedorismo HiTech)
xi) disseminação para a comunidade (ex: Pint of science; Cafés de Ciência, Iniciativas Fábrica Ciência Viva; 90
segundos de Ciência; Techdays, International Day of Immunology; Summer School initiative)

As atividades atrás referidas evidenciam o forte empenho em contribuir para o desenvolvimento regional /nacional e
para a promoção da cultura científica.

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

The academic staff of the Degree in Biomedical Science has been involved in various technological and scientific
development activities at regional and national level, namely:
i) services to community: creation of a SARSCoV2 screening laboratory. In collaboration with the Hospital Centers of
Baixo Vouga, Entre o Douro e Vouga, the Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social and ARS-Centro,
between April and December 2020, more than 26,000 RT-PCR tests were carried out for the above-mentioned hospitals,
nursing homes, day care centers, health centers and for the UA (contracts of more than 1.6 millions €).
ii) 8 national and international patents and provisional patent applications
iii) coordination/participation in more than 60 projects since 2015, with a total financing of more than 20 millions €;
iv) publication of more than 640 scientific papers in international journals in the areas of Biomedicine (Medicine,
Biochemistry, Neurosciences, Pharmacology, Immunology)
v) participation or consultancy for companies and public institutions (e.g.: Secção Regional Norte da Ordem dos
Enfermeiros; i3S; University of Coimbra; Tech4MED)
vi) evaluation of national projects (e.g.: FCT; ANI) and international projects (e.g.: Europe H2020, COST Actions; ERC
Consolidator grants; International Alzheimer's Association; Agence Nationale de la Recherche, France; National
Science Center of Poland; The Israel Science Foundation; Medical Research Council (UK); KWF Dutch Cancer Society;
vii) participation in national scientific societies (e.g.: Portuguese Society for Neurosciences; Portuguese Society for
the Study of Pain; Portuguese Association of Pharmacology; Portuguese Association of Epidemiology; Portuguese
Society of Biochemistry; Portuguese Society of Metabolic Diseases) and international ones (e.g.: European
Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics; RNA Society; European Society for Virology; American
Society for Virology; European Association for Cancer Research);
viii) participation in the editorial board of scientific journals (e.g.: Journal of Alzheimer's Disease; Frontiers in
Neurology; BMC Cancer, Cancers; Brain, FASEB J; Frontiers in Immunology; Viruses; Frontiers in Oncology;
Translational Oncology
ix) organization of scientific meetings (ex: XLI Jornadas Portuguesas de Genética; Symposium on Immunomodulation
in Cancer and Regeneration; Workshops in Immunology; Open Day MEDISIS Aveiro; EpiViral Spring seminars 2021)
x) participation in entrepreneurship activities (e.g.: EIT Jumpstarter; Caixa Impulse Validate; HiTech Entrepreneurship
Program)
xi) activities of dissemination to the community (e.g.: Pint of science; Cafés de Ciência, Fábrica Ciência Viva Initiatives;
90 seconds of Science; Techdays, International Day of Immunology; Summer School initiative;

The aforementioned activities demonstrate the strong commitment to contributing to regional / national development
and to the promotion of scientific culture.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d


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

As atividades científicas e tecnológicas estão integradas em distintos projetos, funcionando em redes nacionais e
internacionais, dos quais são exemplo: pAGE – Estudo da agregação proteica ao longo da vida (1,595,724.67€);
MEDISIS - Promoção do envolvimento dos atores chave da Região Centro para a transferência de conhecimento e
criação de novas parcerias nas áreas da Medicina de Sistemas (893,652.86€); H2020- Epiviral - Viruses and
Epitranscriptomics: seeking novel targets for antiviral therapy (878,447.15€); Fundação La Caixa - Diamond4Brain -
Diamond Photonics Platforms for Synaptic Connectivity Assessment in Healthy and Parkinson Disease Neuronal
Models (219,995.18€); eHealthResp - Desenvolvimento e validação de ferramentas e-Health de apoio a decisão clínica e
ao empoderamento do doente nas infeções respiratórias: ensaio controlado aleatório por clusters (239,173.75€);
GoBack - Novos alvos terapêuticos para lesões medulares (238,419.66€)

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. 

Scientific and technological activities are integrated within different national and international projects: pAGE – Study
of protein aggregation throughout life (1,595,724.67€); MEDISIS - Promoting the involvement of key actors in the
Central Region for the transfer of knowledge and creation of new partnerships in the areas of Systems Medicine
(893,652.86€); H2020- Epiviral - Viruses and Epitranscriptomics: seeking novel targets for antiviral therapy
(878.447.15€); La Caixa Foundation - Diamond4Brain - Diamond Photonics Platforms for Synaptic Connectivity
Assessment in Healthy and Parkinson Disease Neuronal Models (219.995.18€); eHealthResp - Development and
validation of e-Health tools to support clinical decision and patient empowerment in respiratory infections: cluster
randomized controlled trial (239,173.75€); GoBack - New therapeutic targets for spinal cord injuries (238.419.66€)

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 14.8
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 1
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). 4.2

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). 
O Programa Erasmus+ têm permitido a internacionalização dos estudantes e docentes da Licenciatura em Ciências
Biomédicas fazendo parte da rede de mobilidade no ano letivo de 2020/2021 as seguintes universidades: University of
Westminster, Universidade de Santiago de Compostela, Université de Strasbourg, Università Degli Studi di Bari Aldo
Moro; Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Sevilla e Maastricht University. 

 Projetos Collaborative Online International Learning (COIL) têm também permitido experiências de
lecionação/aprendizagem em contexto internacional a estudantes e docentes da LCBM: projeto com a Universidade
Estadual Paulista, Brasil para a lecionação da UC Bioquímica Integrativa. 

 

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.). 

The Erasmus + Program has allowed the internationalization of students and teachers of the Degree in Biomedical
Sciences. The following universities were part of the mobility network in the academic year 2020/2021: University of
Westminster, University of Santiago de Compostela, Université de Strasbourg, Università Degli Studi di Bari Aldo
Moro; Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Sevilla and Maastricht University. 

 Collaborative Online International Learning (COIL) projects have also allowed teaching/learning experiences in an
international context to LCBM students and teachers: a project with Universidade Estadual Paulista, Brazil for the
teaching of curricular unit Integrative Biochemistry.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 A percentagem de estudantes estrangeiros matriculados no ciclo de estudos aumentou significativamente nos últimos

anos, atingindo no ano letivo 2020/2021 os 15%. Sendo um ponto extremamente positivo, causa algumas dificuldades
na atividade letiva pois a base de conhecimento dos estudantes é muito diversa e frequentemente com algumas
lacunas quando comparada com os estudantes que ingressam pelo regime geral de acesso. 



A adesão dos estudantes a programas de mobilidade Erasmus mostrava trajetória crescente até 2018/2019 tendo sido
fortemente afetada pelo contexto da pandemia COVID19 nos anos letivos 2019/20 e 2020/21. O número de candidaturas
(10) ao programa para o ano letivo 2021/2022 mostra, no entanto, uma considerável recuperação da adesão. 
Constrangimentos financeiros nomeadamente pelo valor das bolsas não cobrir a totalidade das despesas, são fatores
limitadores de maior adesão pelos estudantes.
Os números de estudantes em programas de mobilidade (in) foram também afetados pela pandemia nos anos letivos
2019/20 e 2020/21, sendo que em 2021/22 recuperaram, com 5 estudantes inscritos em UCs do plano curricular da
licenciatura em Ciências Biomédicas.
A participação dos docentes em programas de mobilidade tais como Erasmus tem sido reduzida, salientando-se, no
entanto, 5 candidaturas para o ano letivo 2021/2022. 
A mobilidade internacional de docentes terá ainda oportunidades de crescimento pela integração da Universidade de
Aveiro no European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Este programa pretende fomentar a colaboração
entre as universidades parceiras do ECIU, apoiando estadias de investigadores e docentes da UA numa dessas
universidades. 

6.4. Eventual additional information on results.
The percentage of foreign students enrolled in the study cycle has increased significantly in recent years and is
currently around 15%. Being an extremely positive point, it causes some difficulties in the teaching activity as the
knowledge base of students is very diverse and often with some gaps when compared to students who enter through
the general access regime.

The adhesion of students to mobility programmes such as Erasmus showed an increasing trajectory until 2018/2019,
having been strongly affected by the context of the COVID19 pandemic in the academic years 2019/20 and 2020/21. The
number of applications (10) to the program for the academic year 2021/2022 shows a considerable recovery in
students’ involvement. Financial constraints, namely the value of the scholarships not covering all expenses, are
limiting factors for greater adherence by students.
The numbers of students in mobility programmes (in) were also affected by the pandemic in the academic years
2019/20 and 2020/21, however in 2021/22 they recovered, with 5 students enrolled in curricular units of the Degree in
Biomedical Sciences.
The participation of teachers in mobility programmes such as Erasmus has been reduced, yet it should be noted 5
applications for the academic year 2021/2022.
The international mobility of teachers will also have growth opportunities through the integration of the University of
Aveiro in the European Consortium of Innovative Universities (ECIU). This program aims to foster collaboration
between ECIU partner universities, supporting the stay of UA researchers and teachers at one of these universities.

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

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

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ua.pt/sigq/page/22105

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

 7.1.2._RelCurso_8265_2020_2021.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1833e65-c4a6-3536-e9e3-618272298c1d/questionId/ad4e3eb0-67e7-ba57-8eb4-6169d9cf9409


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. 

<no answer>

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. 

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

<no answer>

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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 
1- Elevada atratividade: procura da Licenciatura pelos estudantes excede largamente o número de vagas. 781
candidatos para 77 vagas no concurso nacional de acesso 2021, com 62% dos colocados tendo escolhido a
Licenciatura em 1ª opção. 

 2- A Licenciatura tem um nível de procura assinalável por parte de estudantes internacionais, tendo vindo a apresentar
médias de cerca de 15% de estudantes internacionais. 
3- Taxa de empregabilidade próxima de 100% (dados 2020 Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP))

 4- Média de entrada elevada (nota média de entrada de 166,3 em 2018/19, 166,33 em 2019/20, 175,2 em 2020/21 e 181,67
em 2021/22), que se tem traduzido em estudantes motivados e trabalhadores

 5- Acompanhamento contínuo do processo formativo através da estreita colaboração entre os docentes e os
estudantes no contexto de cada UC; entre a Direção de Curso e representantes de cada ano da Licenciatura. A regular
auscultação dos representantes dos estudantes pela Direção de Curso permite obter uma opinião significativa e
realista sobre o funcionamento das UC e a identificação e atuação rápida sobre problemas identificados.

 6- A existência de menores no 3º ano da Licenciatura permite aos estudantes terem já algum direcionamento para uma
área da sua preferência: Biomedicina Molecular e Biomedicina Farmacêutica 

 



7- Métodos de ensino/aprendizagem centrados nos estudantes tais como o Problem Based Learning e Team Based
Learning que para além da aquisição de conteúdos permitem aos estudantes o desenvolvimento/aperfeiçoamento de
soft skills tais como espírito crítico, autonomia, capacidade reflexiva e capacidade de síntese
8- Forte componente de aulas Laboratoriais 
9- Corpo docente multidisciplinar e muito motivado
10- Presença de Clínicos de diversas especialidades médicas no corpo docente, permitindo aos estudantes uma
familiarização com a área clínica e assim uma mais fácil futura integração em equipas multidisciplinares de
investigação ou de atividade profissional. 
11- Corpo docente com indicadores de produção científica de elevada qualidade (mais de 640 artigos publicados entre
2015 e 2020 e mais de 20 milhões de € angariados em projetos no mesmo período)
12- Maioria dos docentes integram Unidades de Investigação com avaliação Excelente/Muito Bom e produzem trabalho
científico na área da Biomedicina/ Ciências da Saúde 
13- Forte dinâmica de atividades extracurriculares e de divulgação das Ciências Biomédicas através de atividades
promovidas em colaboração com o Núcleo de Estudantes de Ciências Biomédicas. 
14- Existência de um sistema de garantia de qualidade do ensino (SGQ) certificado que permite uma análise semestral
de todas as UCs e docentes, com divulgação dos resultados e a análise atempada dos mesmos, permitindo a
implementação de mecanismos de melhoria da qualidade.

8.1.1. Strengths 
1- High attractiveness: demand for the Degree by students largely exceeds the number of vacancies. 781 candidates
for 77 vacancies in the 2021 national access contest, with 62% of the placed students having chosen the Degree in 1st
option.
2- The Degree has a considerable level of demand from international students, with averages of around 15% of
international students in these recent years.
3- Employability rate close to 100% (2020 data from the Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP))
4- High entry average (average entry grade of 166.3 in 2018/19, 166.33 in 2019/20, 175.2 in 2020/21 and 181.67 in
2021/22) which translates into highly motivated students
5- Continuous monitoring of the training process through close collaboration between teachers and students in the
context of each curricular unit; between the course director and representatives of each year of the Degree. Regular
consultation of student representatives by the course direction allows obtaining a meaningful and realistic opinion
about the functioning of the curricular units and the identification and rapid action on identified problems.
6- The existence of Minors in the 3rd year of the Degree allows students to have a deeper training in an area of their
choice: Molecular Biomedicine and Pharmaceutical Biomedicine
7- Student-centred teaching/learning methods such as Problem Based Learning and Team Based Learning that, in
addition to content acquisition, allow students to develop/improve soft skills such as critical thinking, autonomy,
reflective capacity and synthesis capacity
8- The Degree has a strong component of laboratory/experimental classes
9- Multidisciplinary and highly motivated teaching staff 
10- Presence of Physicians from various medical specialties on the academic staff, allowing students to become
familiarized with the clinical area and thus facilitate future integration in professional activity or multidisciplinary
research teams
11- Teachers with high quality scientific production (more than 640 articles published between 2015 and 2020 and more
than €20 million raised in projects in the same period)
12- Majority of teachers integrate Research Units with Excellent/Very Good evaluation and produce scientific work in
the area of Biomedicine/Health Sciences
13- Strong dynamics of extracurricular activities and dissemination of Biomedical Sciences through activities
promoted in collaboration with the Núcleo de Estudantes de Ciências Biomédicas.
14- Existence of a certified teaching quality assurance system (SGQ) that allows for a biannual analysis of all curricular
units and teachers, with dissemination of results and their timely analysis, allowing the implementation of quality
improvement mechanisms.

8.1.2. Pontos fracos 
1- Baixa adesão dos estudantes e docentes na participação em programas de mobilidade internacional Erasmus;
2- Alguns espaços (salas TP) necessitam de ser melhorados devido à má acústica;
3- Algumas unidades curriculares apresentam dificuldades na articulação entre si embora os conteúdos lecionados
sejam propícios a que tal aconteça. 
4- Aproveitamento limitado das infraestruturas de investigação do iBiMED, em termos de inserção/iniciação dos
estudantes da Licenciatura na prática de investigação científica. 
5- Necessidade de reforçar e renovar os modelos anatómicos usados nas unidades curriculares Sistemas Orgânicos e
Funcionais.

8.1.2. Weaknesses 
1- Low participation of students and teachers in Erasmus international mobility programs.
2- Some classrooms (TP rooms) need to be improved due to bad acoustics.
3- Some curricular units have difficulties to articulate each other, although the contents taught are favourable for this
to happen.
4- Limited use of the research infrastructures of iBiMED, in terms of insertion/initiation of students from the Degree in
the practice of scientific research.
5- Need to reinforce and renew the anatomical models used in the curricular units of Organic and Functional Systems.

8.1.3. Oportunidades 



1- A recente criação do Centro Académico Clínico Egas Moniz Health Alliance (EMHA), concebido pela Universidade de
Aveiro em parceria com várias instituições ligadas à área da saúde da zona centro, permitirá estreitar a interação entre
a atividade formativa e de investigação desenvolvida na área Biomédica. O Centro Académico Clínico, facilitará
sinergismos e colaborações que criarão oportunidades de atividade profissional futura para os licenciados em
Ciências Biomédicas;
2-A área da Biomedicina/Investigação Biomédica viu recentemente o seu nível de reconhecimento pela sociedade
aumentar consideravelmente. Tal facto traduziu-se num aumento substancial do interesse pela Licenciatura em
Ciências Biomédicas, atingindo no ano 2021-2022 um record de procura (782 candidaturas para 77 vagas)
3- Formação científica multidisciplinar inerente à Licenciatura em Ciências Biomédicas é apropriada ao
prosseguimento de estudos em qualquer área afim à Biomedicina e Ciências da Saúde. A oferta formativa de 2º ciclos
nestas áreas tem aumentado na UA e noutras instituições nacionais e internacionais o que se traduz num leque cada
vez mais diversificado de opções para prosseguimento de estudos dos licenciados em Ciências Biomédicas.
4- A estrutura matricial da Universidade de Aveiro facilita e incentiva a colaboração de docentes e a
interdisciplinaridade o que permite criar fortes sinergias num ciclo de estudos que se caracteriza pela
multidisciplinaridade. 
5- As circunstâncias criadas pela pandemia COVID19 levaram a um reforço da utilização de ferramentas digitais que
demonstraram ter grande potencial para a prática letiva corrente. 
6- Tendência atual do mercado de trabalho para a diversificação e polivalência com valorização crescente das soft
skills (componentes fortemente trabalhadas pelos estudantes da Licenciatura em Ciências Biomédicas)
8- A Universidade de Aveiro possui bons acessos, amplas zonas de estacionamento e é bem servida em termos de
transportes públicos. A mobilidade urbana sustentável é fortemente incentivada, nomeadamente a utilização de
bicicleta através de programas como UAUBIKE.
9- O prestígio nacional e internacional da UA como instituição de elevada qualidade em termos de ensino, investigação
e transferência de tecnologia facilita a atração de estudantes.
10- Dinâmicas crescentes e aposta na internacionalização da Instituição, com potencial para aumentar ainda mais a
captação de estudantes estrangeiros.

8.1.3. Opportunities 
1- The recent creation of the Egas Moniz Health Alliance Clinical Academic Centre (EMHA), created by the University of
Aveiro in partnership with several health institutions of the region, will allow for a closer interaction between the
training and research activities carried out in the Biomedical area. The Clinical Academic Centre will facilitate
synergisms and collaborations that will create opportunities for future professional activity for graduates in Biomedical
Sciences.
2-The area of biomedicine/biomedical research has recently seen its level of recognition by society increase
considerably. This resulted in a substantial increase in interest in the Degree in Biomedical Sciences, reaching a
record in demand in the year 2021-2022 (782 applications for 77 vacancies)
3- Multidisciplinary scientific training inherent to the Degree in Biomedical Sciences is appropriate for the pursuit of
studies in any area related to Biomedicine and Health Sciences. The 2nd cycle training offers in these areas has
increased at the UA and other national and international institutions, which translates into an increasingly diversified
range of options for further studies by graduates in Biomedical Sciences.
4- The matrix structure of the University of Aveiro facilitates and encourages the collaboration of teachers, which
allows for the creation of strong synergies in a study cycle that is characterized by multidisciplinarity.
5- The circumstances created by the COVID19 pandemic led to a reinforcement of the use of digital tools that have
shown to have great potential for current teaching practice.
6- Current trend in the labour market towards diversification and versatility with growing appreciation of soft skills
(components strongly worked by students of the Degree in Biomedical Sciences)
8- The University of Aveiro has good access, large parking areas and is well served in terms of public transports.
Sustainable urban mobility is strongly encouraged, including cycling through programmes such as UAUBIKE.
9- The national and international prestige of the UA as a high-quality institution in terms of teaching, research and
technology transfer facilitates the attraction of students with high access grades.
10- Growing dynamics and strong commitment of the Institution with the internationalization, with the potential to
further increase the number of foreign students.

8.1.4. Constrangimentos 
1- As infraestruturas alocadas às atividades de Investigação (Plataformas de Investigação do iBiMED) estão próximas
do seu limite de utilizadores o que causa fortes dificuldades à maior integração dos estudantes da Licenciatura na
atividade científica. 
2- O aumento do número estudantes pode condicionar a dimensão das turmas o que tende a criar alguns
constrangimentos ao método pedagógico em funcionamento, privilegiando este estratégias de ensino/aprendizagem
centradas no estudante. 
3- A captação dos estudantes para a Licenciatura é essencialmente regional, com particular expressão nas regiões
centro e norte, onde o distrito de Aveiro se insere.
4- O tecido empresarial nacional nas áreas da biotecnologia, biomedicina e indústria farmacêutica é ainda reduzido,
embora tenha vindo a aumentar, e é composto essencialmente por pequenas e médias empresas com pouca
capacidade de investimento em I&D. Tal facto pode limitar o acesso dos licenciados em Ciências Biomédicas às
referidas empresas.
5- Incertezas acerca da evolução da situação económica e da empregabilidade de indivíduos com formação superior a
nível nacional.
6- As bolsas dos programas de mobilidade não cobrem a totalidade das despesas dos estudantes que pretendam
receber formação numa Universidade estrangeira, o que pode ser um dos motivos que condiciona a adesão dos
estudantes aos referidos programas. 



8.1.4. Threats 
1- The infrastructures allocated to Research activities (iBiMED Research Platforms) are at their limit of users, which
causes strong difficulties for greater integration of undergraduate students in scientific activity.
2- The increase in the number of students can affect the size of the classes, which tends to create some constraints on
the pedagogical method in operation (strategies favouring teaching/learning methods centred on the student)
3- The attraction of students for the Degree is essentially regional, with particular expression in the central and
northern regions, where the district of Aveiro is located.
4- The national business fabric in the areas of biotechnology, biomedicine and pharmaceutical industry is still small
(although it has been increasing) and is essentially composed of small and medium-sized companies with little
capacity to invest in R&D. This fact may limit the access of graduates in Biomedical Sciences to these companies.
5- Uncertainties about the evolution of the economic situation and the employability of individuals with higher
education at national level.
6- Scholarships for mobility programmes do not cover the totality of the expenses of students wishing to acquire
training at a foreign university, which may be one of the reasons that conditions students' adherence to the
aforementioned programs.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1- Incentivar estudantes e docentes a participar em programas de mobilidade internacional. Continuar o trabalho de
divulgação aos estudantes das possibilidades de intercâmbio e aumento dos acordos para intercâmbios no âmbito do
programa Erasmus+.

 2- Melhoramento das condições acústicas das salas de aula TP
 3- Promover maior articulação entre conteúdos de distintas unidades curriculares 

 4-Optimização da utilização das infraestruturas do iBiMED para atividades letivas, nomeadamente através do reforço
da inserção de estudantes da Licenciatura em Ciências Biomédicas na prática de investigação científica
integrando/executando pequenos projetos

 5- Aquisição de novos modelos anatómicos para equipar os Laboratórios de Anatomia 
 

8.2.1. Improvement measure 
1- Encourage students and teachers to participate in international mobility programs. Continue the work of
disseminating exchange possibilities to students and increase exchange agreements within the scope of the Erasmus+
programme.

 2- Improvement of acoustic conditions in TP classrooms
 3- Promote greater articulation between the contents of different curricular units

 4-Optimization of the use of iBiMED infrastructure for teaching activities, namely through the reinforcement of the
insertion of undergraduate students in Biomedical Sciences in the practice of scientific research, integrating/running
small projects

 5- Acquisition of new anatomical models to equip the Anatomy Laboratories
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1- Alta (1 a 2 anos)

 2- Alta (1 a 2 anos)
 3- Alta (imediata)

 4- Alta (imediata)
 5- Média (1 ano)

 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1- High (1 to 2 years)

 2- High (1 to 2 years)
 3- High (immediate)

 4- High (immediate)
 5- Average (1 year)

 

8.1.3. Indicadores de implementação 
1- Aumento do número de estudantes e docentes em programas de mobilidade internacional. Aumento do número de
acordos de intercâmbio.

 2- Verificação da contratualização e execução das obras de melhoramento acústico por instalação de tetos falsos
 3- Verificação de maior articulação de conteúdos através dos relatórios a elaborar pela Comissão de Curso e reuniões

periódicas com os representantes dos estudantes
 4- Aumento do número de estudantes em atividades de iniciação à investigação nos diversos grupos de investigação



do iBiMED
5- Verificação da aquisição de novos modelos/peças anatómicas 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1- Increase in the number of students and teachers in international mobility programs. Increased number of exchange
agreements.
2- Verification of contracting and execution of works aiming the acoustic improvement of classrooms by installing
false ceilings
3- Verification of greater articulation of contents through reports to be prepared by the Course Committee and periodic
meetings with student representatives
4- Increase in the number of students in research activities in the different research groups at iBiMED
5- Verification of the acquisition of new models/anatomical parts

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>

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>


