
ACEF/1920/0310847 — 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/1314/10847

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
2016-02-24

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._Relatório.pdf

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Ver ponto 2.
Alteração já publicada em Diário da República (2ª série) Nº230 de 29/11/2018 - Aviso Nº 17464/2018

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
See item 2
Modification already published in Diário da República (2ª série) Nº230 de 29/11/2018 - Aviso Nº 17464/2018

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

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

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

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

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

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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.
Ver ponto 2.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
See item 2

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


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

Não

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

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

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Ver ponto 2.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
See item 2

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.
Materiais e Dispositivos Biomédicos

1.3. Study programme.
Biomedical Materials and Devices

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR II Série_Nr_230_29-11-2018_Aviso 17464-2018.pdf

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

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

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
520

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:
420

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:
725

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

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

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


4 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
20

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
n.a.

1.11. Condições específicas de ingresso.
1. Podem candidatar-se os detentores de grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas de Ciência e Engenharia de Materiais, Ciências
Biomédicas, Engenharia Mecânica, Física, Química, Biologia, e titulares de outras Licenciaturas em áreas afins.
2. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro nas mesmas áreas de formação já definidas em 2.1, conferido na sequência de um 1º
ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo
3. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro nas mesmas áreas de formação já definidas em 2.1, que seja reconhecido como
satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico e estatutariamente competente.

1.11. Specific entry requirements.
1. Bachelor level degree ("licenciatura"), or legal equivalent in the areas of Materials Science and Engineering, Biomedical Sciences Mechanical,
Physical, and Chemical Engineering, Biology, and holders of other Degrees in similar areas.
2. Foreign higher education degree in the same areas defined in 2.1, awarded on completion of a 1st cycle study programme organised in
accordance with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process. 
3. Foreign higher education degree in the same areas defined in 2.1, recognised as satisfying the objectives of the licenciatura degree by the
scientifically and statutorily competent body.

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:
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.

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):

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - n.a.

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


n.a.

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Engenharia Biomédica/Biomedical Engennering EBM 12 0
Ciência e Engenharia de Materiais/Science Materials Engennering CEM 12 0
Ciências da Saúde/Health Science CSAU 6 0
Electrotecnia ELE 6 0
Física/Physics F 12 0
Ciência e Engenharia de Materiais/Science Materials
Engennering/Biologia/Biology CEM/B 0 12

Engenharia Mecânica/Mecanics Engennering EMEC 6 0
Ciências Biomédicas/Biomedical Sciences CBM 6 0
Ciência e Engenharia de Materiais/Science Materials
Engennering/Engenharia Biomédica/Biomedical Engennering CEM/EBM 42 0

Qualquer Área Científ ica QAC 0 6
(10 Items)  102 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.

De forma geral, as metodologias de ensino usadas nas UCs do MMDB recorrem a práticas didáticas através das quais se garante o cumprimento
dos objetivos definidos. Por outro lado, o reforço de aulas teórico-práticas, a diminuição de horas de contacto, juntamente com a disponibilização
dos conteúdos curriculares e outras informações na plataforma informática e-learning (ensino à distância), facilitam o ensino e permitem a
adequação ao conceito de desenvolvimento de autonomia do estudante preconizado pelo processo Bolonha, ou seja, um redireccionamento do
processo de ensino (docente) para aprendizagem (aluno) - ensino centrado no aluno. O sistema de gestão e garantia de qualidade (SGQ) da UA,
permite verificar a adequação dos objetivos de aprendizagem, na perspetiva aluno a aluno com inquéritos realizados após cada semestre, que são
incorporados num processo que tem igualmente em conta a contribuição dos respetivos docentes, comissão e diretor de curso.

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.

In general, the teaching methodologies used in the MMDB's UCs use didactic practices that ensures the fulfillment of the objectives defined for the
UCs. On the other hand, the reinforcement of theoretical-practical classes, the reduction of contact hours, assisted by the dissemination and
availability of curricular content and other information on the e-learning computer platform), facilitates distance learning and allow adaptation to the
concept development of student's autonomy advocated by the Bologna process, ie a redirection of the teaching process (teacher) to learning
process (student), ie to a student-centered teaching. The UA quality management and quality assurance (SGQ) system enables students to verify
the appropriateness of learning objectives from a student-to-student perspective with surveys conducted after each semester, which are
incorporated into a process that also takes into account the contribution of their teachers, committee and course director.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Considerando as horas semanais que os estudantes referem dedicar ao estudo das UCs, nota-se uma expressiva aproximação entre a carga média
de trabalho estimada e a verificada na maioria das UCs. 
O SGQ, conforme descrito no ponto 2.3.1, permite avaliar, entre outros parâmetros a carga de trabalho associada com as diferentes UCs.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
Considering the weekly hours that students refer to devote to the study of UCs, there is a significant closing the gap between the estimated average
workload and the verified in a significant number of UCs. The SGQ, as described in section 2.3.1, allows to evaluate, among other parameters, the
workload associated with the different UCs.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
Em cada UC, os objetivos a atingir são claramente definidos no início do semestre e a avaliação reflete em que medida os objetivos definidos são
alcançados. Adicionalmente, os métodos de avaliação implementados devem permitir avaliar de uma forma efetiva se os referidos objetivos foram
ou não atingidos. Estes são também sujeitos a escrutínio no SGQ e qualquer eventual anormalidade detetada é sujeita a verificação e planos de
melhoria propostos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
For each UC, the objectives to be achieved are defined in the beginning of the semester. The evaluation takes into account the objectives achieved. It
is necessary to better understand the origin of the discrepancies observed in order to predict possible corrective measures. On the other hand, it
must be ensured that the evaluation method used allows, in a simple way, to verify whether or not the objectives have been achieved. These are also
subject to scrutiny in the QMS and any eventual abnormalities detected are subject to verification and proposed improvement plans.

2.4. Observações

2.4 Observações.
n.a.

2.4 Observations.



n.a.

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.
Professor Doutor João André da Costa Tedim

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

Ana Maria Bastos da Costa
Segadães

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

António Manuel de Amaral Monteiro
Ramos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia mecânica 100.00 Ficha submetida

João Filipe Calapez de
Albuquerque Veloso

Professor Associado ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Física Tecnológica 100.00 Ficha submetida

João Filipe Colardelle da Cruz Mano Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química 100.00 Ficha submetida

José Carlos Fontes das Neves
Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100.00 Ficha submetida

José Manuel Neto Vieira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

José Maria da Fonte Ferreira Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Maria da Piedade Moreira Brandão Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Saúde 100.00 Ficha submetida

Maria Helena Figueira Vaz
Fernandes

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Pedro Manuel Lima de Quintanilha
Mantas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Sandra Isabel Moreira Pinto Vieira Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Biologia 60.00 Ficha submetida

Susana Maria Henriques Olhero Investigador Doutor Ciência e Engenharia de
Materiais 100.00 Ficha submetida

Ana Luisa Monteiro da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100.00 Ficha submetida

João André da Costa Tedim Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química-Física 100.00 Ficha submetida

Paula Maria da Costa Torres Investigador Doutor Ciência e Engenharia de
Materiais 100.00 Ficha submetida

Bruno André Fernandes de Jesus
da Silva Nunes Investigador Doutor Ciências Biomédicas 100.00 Ficha submetida

Augusto Luís Barros Lopes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100 Ficha submetida

     1660  

<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.
17

3.4.1.2. Número total de ETI.
16.6

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the
institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff % em relação ao total de ETI / % relative to

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/e18c87de-eec7-3bcc-6351-5dd6668bb9ca
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/ebc1a738-2275-c2ed-9da1-5dd666245f99
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/efe68882-7c1c-e3a9-bc38-5dd66648a644
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/a202a370-2508-2374-f968-5dd666726fbb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/6c734da1-9fcf-6e50-1515-5dd666b2c72c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/ea2a4578-e902-e71b-7e47-5dd666d329e8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/73f1b117-f726-10d3-7e28-5dd6663d0a68
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/404bfc40-f26c-0380-f205-5dd6667a55b8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/d3fc9c31-f87b-5178-2aa5-5dd6661b6d74
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/292c7fe6-de01-bb59-559d-5dd6667bb2cf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/d93b4abb-a58e-9003-ff13-5dd666acc973
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/95072118-e9f8-51a6-6ac7-5dd6667fd285
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/93d84b8c-a6e5-35ff-c994-5dd6be329f1e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/c2f6af6c-f1a4-2719-00a7-5dd6be07a22d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/81b52e37-0bf5-ae98-913a-5dd6be40c6c8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/7580a5c0-9eb5-f6e9-2d12-5dd7ad8f651e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/annexId/cb249594-7c7e-e0f2-b036-5df1152b30ad


number the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a
full time link to the institution: 13 78.313253012048

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): 16.6 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 13 78.313253012048 16.6

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

0 0 16.6

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years 13 78.313253012048 16.6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 16.6

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

Funcionários administrativos a 100% - 4
Funcionários técnicos de laboratório a 100% - 3
Funcionários técnicos de oficina a 100% - 2

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
100% Administrative Staff - 4
100% Lab Technical Staff - 3
100% workshop technical staff - 2

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Mestrado - 5
Licenciados - 2
12º ano - 2

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Master's degree - 5
Bachelor's degree - 2
High School (12th grade) - 2

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. 
20

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 20
Feminino / Female 80

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students

1º ano curricular do 2º ciclo 14
2º ano curricular do 2º ciclo 6
 20

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 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 21 31 37
N.º de colocados / No. of accepted candidates 13 16 17
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 13 13 14
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 10.6 10.7 11.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 12 12.4 13

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A diversidade de proveniência dos estudantes tem revelado ser uma mais valia quer para os docentes do curso quer para os próprios estudantes.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The diversity of the students backgrounds has revealed to be very positive either for the course teachers and for the students.

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 11 6 16
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 10 3 10
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 1 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. 
As taxas de aprovação às diferentes UCs de estudantes do curso, relativamente ao número de alunos inscritos é francamente elevada. Dados
relativos ao ano 2018/2019 disponíveis no Sistema de Gestão e Qualidade da UA demonstram que estas taxas se situam entre os 93 e os 100%.
Estes valores sobem todos para 100% se considerarmos somente os alunos que foram avaliados. O sucesso escolar espelhado nos números
apresentados resulta de vários fatores, desde a estrutura do plano curricular, com cadeiras de integração que visam nivelar os conhecimentos dos
alunos provenientes de diferentes licenciaturas à complementaridade de tópicos lecionados em diferentes UCs e, claro a qualidade dos
intervenientes: alunos e docentes. Dados do infocursos.mec.pt relativos a este curso demonstram que a média final do curso se situa entre os 14 e
17 valores, sendo que a maioria dos alunos termina o curso dentro dos dois anos previstos (secção 6.1.1).

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The approval rates for the different UCs by the students of the course, given the number of students enrolled, is frankly high. Data for the year
2018/2019 available from the UA Quality and Management System show that these rates range from 93 to 100%. These values all rise to 100% if we
consider only the students who were evaluated. School success reflected in the numbers presented results from several factors, from the structure
of the curriculum, with integration chairs that aim to level the knowledge of students from different degrees to the complementarity of topics taught
in different curricular units and, of course, the quality of the participants: students and teachers. Data from infocursos.mec.pt related to this course
show that the final average of the course is between 14 and 17 values, and the majority of the students finish the course within the two predicted
years (section 6.1.1).

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). 

Dados da UA relativos ao triénio de 11/12 a 13/14 indicam que do total de 29 diplomados apenas 13 responderam ao inquérito, estando 10
empregados (empregabilidade de 76,7%). Todos os empregados trabalhavam por conta de outrem, sendo que 90% tinham contrato a termo certo e
os restantes a recibos verdes. Mais relevante, é que o enquadramento do emprego na área de formação é total ou muito próximo para 80% dos
empregados e 69% dos empregados voltaria a escolher o mesmo curso.
Dados de 2018 (DGEEC), indicam que a percentagem de desempregados com habilitação superior por situação de emprego e NUTS II corresponde
a 21,1% na região centro, consideravelmente mais baixa do que na zona norte (41,3%) e na área metropolitana de Lisboa (29,4%). Entre os
desempregados com habilitação superior, as áreas de ciências biológicas (1,6%) e ciências físicas (1,4%) estão entre as áreas de estudo com
menos desempregados. A área de engenharia e tecnologias afins apresenta um valor mais elevado (8,0%).

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the
data source). 

The data of the University of Aveiro, for the three-year period from 11/12 to 13/14 indicate that out of 29 graduates, only 13 responded to the survey,
being 10 of them employed (76.7% employability). All employees were working for another person/entity/enterprise, with 90% of them on fixed-term
contracts and the remainder as Service provideres ("Recibos Verdes"). Most important is that to 80% of the employees are working in the in the
area of training, and 60% of them, would chose the same course. 
Data from 2018 (DGEEC) indicate that the percentage of unemployed with higher education by employment status and NUTS II corresponds to 21.1%
in the central region, considerably lower than in the northern area (41.3%) and in the metropolitanea area of Lisbon (29.4%). Among the higher
educated unemployed, the biological sciences (1.6%) and physical sciences (1.4%) are the study areas with less unemployments. The engineering
area and related technologies had a higher value (8.0%).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
As áreas biomédicas encontram-se entre as áreas de I&D onde maiores investimentos têm sido realizados face a desafios como o aumento da
esperança média de vida, a prevenção e cura de doenças usando terapêuticas inovadoras. Neste contexto, é interessante considerar que a
formação que este mestrado confere, proporciona competências para trabalhar em diferentes pontos da cadeia de valor (design e conceção de
biomateriais, testes laboratoriais, conceção de protótipos e desenvolvimento de produto), perspetivando-se que nos próximos anos, com o
surgimento de inúmeras empresas nas referidas áreas, várias oportunidades surjam para os diplomados deste mestrado. Há, no entanto, um
caminho a percorrer no sentido de aumentar o número de diplomados empregados. Esse é um esforço societal, que tem de alinhar o ainda pequeno
desenvolvimento económico no panorama nacional neste sector com o sistema de educação e investigação mais avançado que atualmente existe.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Biomedical areas are among the R&D areas where major investments have been made in the face of challenges such as increasing average life
expectancy, disease prevention and cure using innovative therapies. In this context, it is interesting to consider that the training that this Master
gives provides skills to work in different points of the value chain (design and conception of biomaterials, laboratory testing, prototype design and
product development). Over the years, with the emergence of numerous companies in these areas, several opportunities arise for the graduates of
this master. There is, however, a way to go towards increasing the number of graduates employed. This is a societal effort that has to align the still
small economic development on the national scene in this sector, with the most advanced education and research system that currently exists.

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

CICECO - Instituto de Excelente Universidade de Aveiro 8 n.a.



Materiais de Aveiro
CINTESIS - Centro de
Investigalão em Tecnologias
e Serviços de Saúde

Muito Bom
Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de
Aveiro, Universidade do Algarve, Universidade da Madeira) e 1
Politécnico (Escola Superior de Enfermagem do Porto

1 n.a.

I3N – Instittuto de
Nanoestruturas,
nanomodelação e
Nanofabricação

Excelente FCT-UNL e Universidade de Aveiro 3 n.a.

Instituto de Biomedicina
(iBiMED) Muito Bom Universidade de Aveiro 1 n.a.

IEETA - Institute of
Electronics and Informatics
Engineering of Aveiro

Muito Bom Universidade de Aveiro 1 n.a.

TEMA – Centro de
Tecnologia Mecânica e
Automação

Muito Bom Universidade de Aveiro 1 n.a.

CESAM-LA - Centro de
Estudos do Ambiente e do
Mar

Excelente Universidade de Aveiro / Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa 1 n.a.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845
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. 

O impacto real dos resultados das actividades científicas desenvolvidas pelo DEMaC/CICECO estão bem patentes no elevado número de artigos
científicos publicados em revistas de prestígio internacional pertencentes ao Science Citation Index com factores de impacto relativamente
elevados. Em termos tecnológicos, na área específica dos Materiais e Dispositivos Biomédicos existem também várias patentes.
Por outro lado, com o intuito de promover, junto da sociedade regional e local, o conhecimento de temas relacionados com a área do ciclo de
estudos, têm sido desenvolvidas atividades de divulgação na forma de palestras em escolas do distrito, em cafés de Ciência, em encontros de
estudantes, etc. Nos últimos anos estas ações têm sido vocacionadas para públicos mais gerais e diversificados, fazendo uso dos vários meios de
comunicação social, radio, televisão, internet. Como exemplos recentes podem citar-se os programas radiodifundidos Click e “90 segundos de
Ciência” (Antena 1) e o vídeo “A UA explica… é possível fazer órgãos por medida?”, bem como a participação em programas de televisão (ex.:
“Mentes que brilham” do Porto Canal). Esta divulgação mais generalizada de temáticas sobretudo associadas à investigação de excelência
realizada na área do ciclo de estudos repercute-se também ao nível das redes sociais como o Facebook e o Twitter, onde os docentes e
investigadores associados ao ciclo de estudos divulgam notícias e interagem com os cibernautas de forma mais próxima, ação essa que é
integrada na estrutura de divulgação de notícias da Universidade de Aveiro

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 real impact of the results of the scientific activities carried out by DEMaC / CICECO is clearly demonstrated by the high number of scientific
articles published in internationally renowned journals belonging to the Science Citation Index with relatively high impact factors. In technological
terms, in the specific area of   Biomedical Materials and Devices there are also several patents.
On the other hand, in order to promote, with the regional and local society, the knowledge of subjects related to the area of   the study cycle,
dissemination activities have been developed in the form of lectures in schools of the district, in science cafes, in student meetings, etc. In recent
years these actions have been geared to more general and diverse audiences, making use of various media, radio, television, internet. Recent
examples include Click and “90 Seconds of Science” (Antenna 1) and the video “Does the AU explain… is it possible to make tailor-made organs?”
As well as participation in television programs (eg. : “Shining minds” of Porto Canal). This more widespread dissemination of topics mainly
associated with research excellence in the study cycle area is also reflected in social networks such as Facebook and Twitter, where teachers and
researchers associated with the study cycle disseminate news and interact with cybernauts more closely, an action that is integrated into the news
structure of the University of Aveiro

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. 

Para além da “expertise”, as atividades científicas e de desenvolvimento tecnológico em áreas de ponta requerem financiamentos para poderem
atingir graus de realização bem-sucedidos. Tais atividades são comummente integradas em projectos e parcerias nacionais e internacionais.
Alguns temas de teses de MMDB são inspirados em tópicos incluídos nos programas de trabalhos desses projectos ou parcerias. Outras teses
visam fazer uma exploração preliminar de novos temas que poderão servir como fonte de inspiração de propostas de projectos. Tratando-se de
atividades de formação de 2º ciclo, pretende-se que os estudantes iniciem suas atividades científicas ou lhes deem continuidade e, ao mesmo
tempo, procurem dar um contributo para o desenvolvimento económico através da inovação. 
Projetos relevantes nesta área:
- BioMEMs
- 2BBone
- NANOBIOINKS
- NANOPURASP
- MAGICOAT
- SUPRASORT 
- NanoTBTech
- FlexMicroDerm
- BioImplant
- PROMENADE
- NanoHeatControl
- Hidralazina

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845


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. 

In addition to expertise, science and technology development activities in cutting-edge areas require funding to achieve successful degrees of
achievement. Such activities are commonly integrated into national and international projects and partnerships. Some MMDB thesis themes are
inspired by topics included in the work programs of these projects or partnerships. Other theses aim to make a preliminary exploration of new
themes that may serve as inspiration for project proposals. In the case of 2nd cycle training activities, it is intended that students start their scientific
activities or continue them and, at the same time, seek to contribute to economic development through innovation.
Some relevant projects in this area:
- BioMEMs
- 2BBone
- NANOBIOINKS
- NANOPURASP
- MAGICOAT
- SUPRASORT 
- NanoTBTech
- FlexMicroDerm
- BioImplant
- PROMENADE
- NanoHeatControl
- Hidralazina

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 5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 5
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 0

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). 
Tem havido um reforço da participação internacional ao nível de docentes e de alunos no âmbito deste ciclo de estudos. Em particular, é de referir a
participação de docentes na Acção COST MP 1301- NEWGEN (New Generation Biomimetic Customized Implants for Bone Engineering) - Outubro
2013 a Outubro 2017, bem como o reforço da participação no programa Erasmus com novos acordos estabelecidos com instituições de renome na
área dos Biomateriais e Engenharia Biomédica: Universidade de Padova-Itália, Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Técnica de
Kosice-Eslováquia e Universidade de Oslo-Noruega. Destaca-se que o reforço da rede Erasmus tem surtido efeito, com alunos do atual ciclo de
estudos a realizarem trabalho de dissertação no estrangeiro, uma que se encontra na fase final de defesa em colaboração com a Universidade de
Helsínquia, e uma nova tese que terá início no atual ano letivo em colaboração com a Universidade de Oslo

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
There has been a strengthening of international participation at the level of teachers and students within this study cycle. Some teachers
participated in the COST MP 1301- NEWGEN (New Generation Customized Implants for Bone Engineering) Action - October 2013 to October 2017, as
well as strengthening participation in the program. Erasmus with new agreements with renowned institutions in the field of Biomaterials and
Biomedical Engineering: University of Padova-Italy, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Kosice-Slovakia and University of
Oslo-Norway. It is noteworthy that the reinforcement of the Erasmus network has had an effect, with students from the current study cycle doing
dissertations work abroad, one in the final defense phase in collaboration with the University of Helsinki, and a new thesis that will start this year in
collaboration with the University of Oslo.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Designação completa dos projetos mencionados em 6.2.5:

- SUPRASORT - Dispositivos Supramoleculares Auto-Regulados baseados na Complementaridade dos Pares de Base do ADN: Uma Tecnologia
Biomimética e com Reconhecimento Molecular para Isolar Células Específicas para Aplicações Biomédicas - 240.000€
- 2BBone - Desenvolvimento de biomateriais não sinterizáveis à base de fosfatos de cálcio com bi-funcionalidade: regeneração e tratamento de
cancro ósseo - 230.000€
- BioMEMs Avançados para Engenharia de Tecidos: Aplicações em Tecidos Duros - 220.000€
- SASCOT - Sistemas ativados por estímulos para a terapia com monóxido de carbono - 230.000€
- NANOBIOINKS - Engenharia de nanofibras de origem biológica para o desenvolvimento de biotintas nanoestruturadas de elevada performance
para bio-impressão 3-D - 240.000€
- Hidralazina - uma nova abordagem terapêutica no Carcinoma da próstata resistente à castração- 43.000€
- NANOPURASP - desenvolvimento de nanomateriais sustentáveis para a purificação de fármacos anti-leucémicos - 240.000€
- NanoHeatControl – Desenvolvimento de nanoplataformas eficientes de aquecimento e monitorização para imagem intracelular e hipertermia local
controlada - 220.000€
- PROMENADE - Colonização 3D de células em hidrogéis de origem marinha através de padronização por microcanais para regeneração óssea -
240.000€
- BioImplant - Bioreactor para Engenharia de Tecido Osseo Conduzido por Metabolomica - 230.000€



- FlexMicroDerm - Desenvolvimento de microdispositivos flexíveis a base de microagulhas de biocimento compósito para administração
transdermica de fármacos - 232.000€
- NanoTBTech - Nanoparticles based 2D thermal bioimaging technologies - 3.000.000€

6.4. Eventual additional information on results.
Full name of the projects mentioned in 6.2.5:

- SUPRASORT - Self-Regulating Supramolecular Devices Based on DNA Base Pair Complementarity: A Biomimetic and Molecular Recognition
Technology to Isolate Cells Specific for Biomedical Applications - 240.000€
- 2BBone - Development of bi-functional non-sinterable calcium phosphate-based biomaterials: bone cancer regeneration and treatment - 230.000€
- Advanced Tissue Engineering BioMEMs: Hard Tissue Applications - 220.000€
- SASCOT - Stimulus Activated Systems for Carbon Monoxide Therapy - 230.000€
- NANOBIOINKS - Biofuels nanofiber engineering for the development of high-performance nanostructured biotypes for 3-D bioprinting - 240.000€
- Hydralazine - A New Therapeutic Approach in Castration Resistant Prostate Carcinoma - 43.000€
- NANOPURASP - development of sustainable nanomaterials for the purification of anti-leukemic drugs - 240.000€
- NanoHeatControl - Development of efficient heating and monitoring nanoplatforms for intracellular imaging and local controlled hyperthermia -
220.000€
- PROMENADE - 3D colonization of cells in marine hydrogels through microchannel standardization for bone regeneration - 240.000€
- BioImplant - Metabolomically Driven Bone Tissue Engineering Bioreactor - 230.000€
- FlexMicroDerm - Development of flexible microdevices made of composite biocement microneedles for transdermal drug delivery - 232.000€
- NanoTBTech - Nanoparticles 2 Dbased thermal bioimaging technologies - 3.000.000€

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_9191_2018_2019.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

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

<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 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>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/b5b0d303-c6bb-4d59-9cc1-5daecda7e845/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


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 
Internos ao ciclo de estudos:
• Marca "Universidade de Aveiro" e a sua aceitação por parte dos alunos e do mercado de trabalho. 
• Objectivos adequados à missão e estratégia de formação do DEMaC e da universidade.
• Articulação dos objectivos do ciclo de estudos com as necessidades do setor.
• Forte interdependência e interdisciplinaridade com áreas de investigação do DEMaC-CICECO, TEMA, IBIMED, entre outras unidades de
investigação da universidade.
• Equipa docente com formação de alto nível.
• Contacto com a realidade médica ao nível dos dispositivos biomédicos e de diagnóstico, e da intervenção clínica.
• Divulgação dos objectivos do ciclo de estudos aos prospetivos estudantes através de diferentes meios, incluindo plataformas eletrónicas e visitas
às Escolas Secundárias da bacia de atração da universidade.
• Boas condições gerais da Universidade (Campus, serviços, etc.)
• Fortes ligações das UO envolvidas no ciclo de estudos com outras instituições e empresas.

8.1.1. Strengths 
Interns in the study cycle:
• "University of Aveiro" brand and its acceptance by students and the job market.
• Objectives appropriate to the mission and training strategy of DEMaC and the university.
• Articulation of the objectives of the study cycle with the needs of the sector.
• Strong interdependence and interdisciplinarity with research areas of DEMaC-CICECO, TEMA, IBIMED, among other university research units.
• Highly trained teaching staff.
• Contact with medical reality at the level of biomedical and diagnostic devices, and clinical intervention.
• Dissemination of the objectives of the study cycle to prospective students through different means, including electronic platforms and visits to the
Secondary Schools of the university's catchment area.
• Good general university conditions (Campus, services, etc.)
• Strong links from OUs involved in the study cycle with other institutions and companies.

8.1.2. Pontos fracos 
Internos ao ciclo de estudos:
• Fraca articulação entre os objectivos do MMDB e os meios de investigação disponíveis na área da biomedicina na UA, incluindo competências
específicas, para a caracterização in vitro de materiais e dispositivos biomédicos (culturas de células);
• O decréscimo dos recursos financeiros disponibilizados para as actividades de investigação, em geral, o que pode inviabilizar a concretização de
alguns projectos de alunos;
• Constrangimentos orçamentais que limitam a vinda de especialistas convidados para palestras no âmbito de algumas UC's mais específicas.

8.1.2. Weaknesses 
Interns in the study cycle
• Poor articulation between the objectives of the MMDB and available research facilities in the area of biomedicine in the AU, including specific
expertise, for in vitro characterization of biomedical materials and devices (cell cultures);
• The decrease in the financial resources made available for research activities in general, which may make it impossible to implement some student
projects;
• Budgetary constraints that limit guest experts from coming to lectures within some more specific UCs.

8.1.3. Oportunidades 
Externos ao ciclo de estudos:
• O aumento da esperança de vida da população em geral e o consequente agravamento da incidência de doenças degenerativas que requerem:
• Novas abordagens integrativas no desenvolvimento de dispositivos biomédicos multifuncionais;
• Desenvolvimento/adequação de procedimentos de certificação e aplicação de dispositivos biomédicos;
• Necessidade de equipas transdisciplinares nas áreas da medicina regenerativa;
• Relevância da região Centro-Norte na área da saúde, no panorama nacional;
• A elevada dependência do estrangeiro em termos de importações de dispositivos biomédicos;
• Sector de atividade muito dinâmico a nível internacional, devendo sê-lo cada vez mais a nível nacional de modo a traduzir-se num bom mercado de
trabalho;



• Aprofundar o contacto com a realidade médica (dispositivos biomédicos e de diagnóstico, e ao nível da intervenção clínica) nomeadamente com a
criação do novo “hospital universitário” na UA.

8.1.3. Opportunities 
External to the study cycle:
• Increased life expectancy of the general population and the consequent increase in the incidence of degenerative diseases that require:
• New integrative approaches in the development of multifunctional biomedical devices;
• Development / adaptation of certification procedures and application of biomedical devices;
• Need for transdisciplinary teams in the areas of regenerative medicine;
• Relevance of the Center-North region in the health area, in the national panorama;
• The high dependence of foreigners on imports of biomedical devices;
• A very dynamic sector of activity at international level, which should be increasingly nationally so as to translate into a good labor market;
• Deepen contact with the medical reality (biomedical and diagnostic devices, and at the level of clinical intervention), namely with the creation of the
new “university hospital” in the AU.

8.1.4. Constrangimentos 
Externos ao ciclo de estudos:
• Forte concorrência de outros cursos da área, alguns apenas de 1º ciclo.
• Distância aos maiores centros da Indústria da área que se situam em Lisboa e Porto.
• Proximidade geográfica em relação a duas grandes Universidades.
• Conhecimento insuficiente da realidade do tecido industrial na área do processamento de materiais e da fabricação de dispositivos biomédicos.
• Área sensível. Requere uma abordagem cuidada visando o estabelecimento de relações de confiança com a indústria de dispositivos biomédicos,
essencial para a sua abertura a visitas de estudo.

8.1.4. Threats 
External to the study cycle
• Strong competition from other courses in the area, some only 1st cycle.
• Distance to the largest industry centers in the area in Lisbon and Porto.
• Geographic proximity to two major universities.
• Insufficient knowledge of the reality of industrial fabric in the field of materials processing and biomedical device manufacturing.
• Sensitive area. It requires a careful approach to establishing trusting relationships with the biomedical device industry, which is essential for
openness to study visits.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1- Articulação mais estreita entre projetos de investigação financiados na área dos biomateriais e ciências da saúde e a proposta de temas para
elaboração de dissertações de mestrado dos alunos;

2- Coordenação com programas ERASMUS e outros projetos Europeus de mobilidade (MSCA-RISE) que permitam convidar cientistas e
professores de renome internacional para palestras e workshops de curta duração;

3- Estabelecer contactos permanentes com outros departamentos e serviços para permitir um maior aproveitamento dos recursos da UA em prol
das especificidades do curso. 

4- Promover uma melhor articulação e alinhamento de algumas valências e competências existentes na UA, nomeadamente, nas áreas da biologia e
das ciências da saúde. Isso beneficiaria os objetivos do curso e traria sinergias significativas em termos da qualidade e do alcance dos esforços de
investigação feitos nestas áreas complementares, aumentando as probabilidades de aprovação de propostas de projectos nacionais e
internacionais.

8.2.1. Improvement measure 
1- Closer articulation between research projects funded in the field of biomaterials and health sciences and the proposal of themes for the
elaboration of students' master dissertations;

2- Coordination with ERASMUS programs and other European mobility projects (MSCA-RISE) to invite internationally renowned scientists and
teachers to short lectures and workshops;

3- Establish permanent contacts with other departments and services to allow greater use of AU resources for the specifics of the course.

4- Promote better articulation and alignment of some existing skills and competences in the AU, namely in the areas of biology and health sciences.
This would benefit the course objectives and bring significant synergies in terms of the quality and scope of research efforts made in these
complementary areas, increasing the likelihood of approval of national and international project proposals.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1-Prioridade alta, tempo: 1-2 anos.
2-Prioridade média, tempo: 2-3 anos.
3-Prioridade média, tempo: 3 anos.
4-Prioridade alta, tempo: 3-4 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1-High priority, time: 1-2 years.
2-Medium priority, time: 2-3 years.
3-Medium priority, time: 3 years.
4-High priority, time: 3-4 years.



8.1.3. Indicadores de implementação 
1-Fomentar a ligação de temas de mestrado a projetos de investigação: as propostas de temas de mestrado no início de cada ano, apresentadas
aos alunos devem dar preferência a estas. Aumento de temas propostos submetidos com equipas multidisciplinares de UOs da UA
2-Aumento no nr. de palestras e workshops anuais relacionadas com as competências e área do curso;
3-Indicador de mais difícil implementação: a ser realizado quase de UC para UC, conforme as necessidades. Por ex. visita a equipamentos de
caracterização noutros departamentos, acesso a infraestruturas laterais ao curso, partilha de valências em áreas menos relevantes, mas que
poderão funcionar como diferenciadoras nos currícula dos alunos relativamente à sua empregabilidade. (por ex: acesso a software de design e
seleção de materiais podem ter uma grande relevância no desenvolvimento e produção de protótipos para implantes)
4-Aumento no nr.de dissertações e artigos científicos em co-supervisão com professores de diferentes áreas

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1-Fostering the connection of masters themes to ongoing research projects: Masters proposals proposals at the beginning of each year that is
collected by the principal and presented to students should give preference to these. Increase of proposed topics submitted involving
multidisciplinary teams of AU OUs

2-Increase in the number of lectures and annual workshops related to the competences and area of activity of the course

3-Indicator more difficult to implement: to be performed almost from UC to UC, as needed. For example, visits to characterization's equipment in
other departments, access to side-of-course infrastructures, sharing of skills in areas considered less relevant but which may function as a
differentiator in student curricula as regards their employability 

4-Increase in the number of dissertations and scientific articles in co-supervision with teachers from different areas

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>


