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ACEF/1314/10952 — Guião para a auto-avaliação
corrigido

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade De Aveiro

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
Engenharia Química

A3. Study programme:
Chemical Engineering

A4. Grau:
Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho nº 7932/2008 Diário da República 2ª série de 17 de Março de 2008

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Química

A6. Main scientific area of the study programme:
Chemical Engineering

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF): 

524

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 anos

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
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4 years

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20

A11. Condições de acesso e ingresso:
Podem candidatar-se os detentores de grau de grau de mestre ou equivalente legal em Engenharia Química e
áreas afins, os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Engenharia Química e áreas afins
conferido na sequência de um 2º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do processo de
Bolonha por um estado aderente a este processo ou que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do
grau de mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente. O Conselho Científico da Universidade de
Aveiro pode admitir candidatos que não satisfaçam as condições referidas nos números anteriores mas cujo
curriculum escolar, científico ou profissional demonstre adequada preparação para a frequência do
doutoramento, como previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 30.º do DL n.º 74/2006, na redação dada pelo DL nº
107/2008, de 25 de junho, e da alínea c) do nº1 do art.º 54º do Regulamento de Estudos da Universidade de
Aveiro.

A11. Entry Requirements:
May apply candidates with a MSc degree, or legal equivalent, in Chemical Engineering and related courses;
those with a foreign higher education degree in Chemical Engineering and related courses awarded on
completion of a 2nd cycle study programme organised in accordance with the principles of the Bologna Process
by a State adhering to this process; the Scientific Council of the University of Aveiro may also admit applicants
proposed by the Director of the Study Cycle who do not meet the conditions specified above but whose
academic, scientific or professional curriculum reveal an adequate preparation for frequenting the programme,
in accordance with Article 30, Nº 1c), Decree Law nº 74/2006, as expressed in Decree Law nº 107/2008, of June
25, and line c) of Article 4, No. 1 of the Doctorate Regulations of the University of Aveiro.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

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

Engenharia de Materiais e Produtos Macromoleculares Materials and Macromolecular Products Engineering

Engenharia de Produtos e Processos Químicos Product and Process Engineering

Bioengenharia Bioengineering

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng de Produtos e Processos;
Bioengenharia

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química
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A13.1. Study programme:
Chemical Engineering

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng de Produtos e Processos; Bioengenharia

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Materials Macromolecular Products Engineering; Products and Process Engineering; Bioengineering

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 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 Optativos / Optional

ECTS*

Engenharia Química/Chemical Engineering EQ 198 0

Química/Chemistry Q 0 0

Bioquímica/Biochemistry BQ 0 0

Ciencia e Engenharia de Materiais/Materials Science

and Engineering
CEM 0 0

Física/Physics F 0 0

Gestão/Management Ges 0 0

Outras Outras 0 0

(7 Items)  198 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng Processo e Produto;
Bioengenharia - 1º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng Processo e Produto; Bioengenharia

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Material and Macromolecular Products Engineering; Product and Process Engineering; Bioengineering

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year
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A14.5. 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)

Preparação do Projecto de Tese/ Thesis Project

Preparation
EQ A 486 PL-60; OT-60 18

Seminário I/ Seminar I EQ S 162 T-30; OT-20 6 Opcional

Seminário II/ Seminar II EQ S 162 T-30; OT-20 6 Opcional

Inovação e Empreendedorismo/Innovation and

Entrepeneurship
GES S 162 T-30; OT-20 6 Opcional

Engª Bioquímica I/Biochemical Engineering I EQ S 162
T-30; TP-30; OT-

20
6 Opcional

Engª Bioquímica II/BIochemical Engineering II EQ S 162
T-30; TP-30; OT-

20
6 Opcional

Engª Microbiana/Microbial Engineering EQ S 162
T-30; PL-30; OT-

20
6 Opcional

Técnicas de Caracterização de

Materiais/Materials Characterization techniques
CEM S 162

T-30; PL- 30;

OT-20
6 Opcional

Análise de Dados/Data Analysis GES S 162
T-30; TP-30; OT-

20
6 Opcional

Quimiometria/Chemometrics Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Técnicas Espectroscópicas/Spectroscopic

techniques
Q S 162

T-30; PL-30; OT-

20
6 Opcional

Engª Avançada das Reacções

Químicas/Advanced Chemical Reaction

Engineering

EQ S 162
T-30; TP-45; OT-

20
6 Opcional

Polímeros I/Polymers I Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Polímeros II/Polymers II Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Tecnologia de Solventes Alternativos/ Alternative

Solvents Technology
EQ S 162 T-45;OT-20 6 Opcional

Técnicas de Separação/ Separation Techniques Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Separações Especiais/ Special Separations Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Técnicas Avançadas de Caracterização

Termodinâmica/ Advanced Techniques of

Thermodynamic Characterization

EQ S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Termodinâmica de Sistemas Complexos/ Complex

Systems Thermodynamics
EQ S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Bio-refinarias I/ Biorefinery I Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Bio-refinarias II/ Biorefinery II Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Cálculo e Computação Avançada de Processos/

Advanced Process Modelling
EQ S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Catálise e Processos Catalíticos/ Catalysis and

Catalytic Processes
EQ S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Engenharia da Polimerização/ Polymerization

Engineering
EQ S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Fenómenos de Transporte Avançados/

Advanced Transport Phenomena
EQ S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Laboratório de Caracterização de

Produtos/Processos/ Process and Product

Characterization Lab

EQ S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Química Física de Superfícies e Interfaces/

Interface and Surface Physical Chemistry
Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Reatores Multifásicos /Multiphasic Reactors EQ S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Tópicos Avançados de Química

Computacional/Advanced Computacional

Chemistry

Q S 162 T-45; OT-20 6 Opcional
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Reciclagem e Novos Produtos/Recycling and

Novel Products
CEM S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Analise Estatistica de Dados/Statistical Analysis

of Data
GES S 162 T-30; OT-20 6 Opcional

Avaliação e Gestão de Projetos/Project

Management and Evaluation
GES S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Biocatalisadores/Biocatalysis EQ S 162
T-30; PL-30; OT-

20
6 Opcional

Biomateriais/Biomaterials CEM S 162 T-45; OT-20 6 Opcional

Empreendedorismo/Entrepeneurship GES S 162 T-15; OT-20 6 Opcional

Laboratorios de Bioquimica I/Biochemistry

Laboratories I
BQ S 162 PL-45; OT-20 6 Opcional

Laboratorios de Bioquimica II/Biochemistry

Laboratories II
BQ S 162 PL-45; OT-20 6 Opcional

Tecnicas Instrumentais de Analise/Instrumental

Techniques of Analysis
Q S 162

T-30; TP-30; OT-

20
6 Opcional

(38 Items)       

Mapa II - Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng Processo e Produto;
Bioengenharia - 2º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng Processo e Produto; Bioengenharia

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Material and Macromolecular Products Engineering; Product and Process Engineering; Bioengineering

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

A14.5. 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)

Tese/Thesis EQ A 1620 PL-100; OT-100 60

(1 Item)       

Mapa II - Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng Processo e Produto;
Bioengenharia - 3º ano
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A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng Processo e Produto; Bioengenharia

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Material and Macromolecular Products Engineering; Product and Process Engineering; Bioengineering

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year

A14.5. 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)

Tese/Thesis EQ A 1620 PL-100; OT-100 60

(1 Item)       

Mapa II - Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng Processo e Produto;
Bioengenharia - 4º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Eng de Materiais e Produtos Macromoleculares; Eng Processo e Produto; Bioengenharia

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Material and Macromolecular Products Engineering; Product and Process Engineering; Bioengineering

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year
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A14.5. 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)

Tese/Thesis EQ A 1620 PL-100; OT-100 60

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho e Carlos Manuel Santos Silva

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis. 

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

<sem resposta>
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A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study cycles)

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Química da Universidade de Aveiro.

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA.pdf

A20. Observações:

O Programa Doutoral em Engenharia Química da Universidade de Aveiro está dividido numa componente
escolar de duração anual e uma segunda parte de trabalho de investigação conducente a uma tese.
Na componente escolar do primeiro ano as disciplinas são todas opcionais, incluindo-se na oferta formativa
disciplinas em funcionamento noutros cursos da UA de acordo com o publicado no DR 2ª série Despacho
7837/2010 de 4 de Maio de 2010, permitindo uma formação personalizada que vai de encontro à formação
especifica e ao plano de trabalhos do aluno. As fichas das unidades curriculares apresentadas são as que
estiveram em funcionamento no ano letivo 2012/13 em análise. No final do primeiro ano o aluno deverá
apresentar e ser validado um plano de trabalhos para a sua tese de forma a prosseguir os seus estudos de
doutoramento.

Foi corrigida a nomenclatura das especializações do Programa Doutoral constantes no Despacho de criação
7832/2008 na estrutura curricular e nos planos de estudos, e foi completada e atualizada a lista de disciplinas
de opção incluindo as alterações a esta lista publicadas no DR 2ª série Despacho 7837/2010 de 4 de Maio de
2010.

A tabela A13.4 não permite detalhar a gama de créditos que devem ser reunidos em cada área científica para a
obtenção do grau. Nessa tabela são apresentados apenas os créditos obrigatórios mínimos. Como indicado em
A8, são necessários 240 créditos ECTS para a obtenção do grau.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/questionId/9804eda1-59af-087e-3363-525c0161a12e
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NA - (Não Aplicável) foi usado em campos de texto correspondentes a perguntas que não se aplicam ao

Programa em causa.

No preenchimento dos campos numéricos referentes a aspetos que não se aplicam a um Programa Doutoral

(como n. de candidatos em 1ª opção) foi utilizado o valor -1, uma vez que não é possível a indicação de NA.

A20. Observations:

The PhD Program in Chemical Engineering from the University of Aveiro is divided into an initial curricular year
and a second part of research project leading to a thesis.
In the academic component of the first curricular year all subjects are optional, including subjects offered in
other degrees at UA according to DR 2ª série Despacho 7837/2010 de 4 de Maio de 2010, allowing a customized
training that meets the specific needs and work plan of the student. The curricular units files reported in section
6.2.1 are those that were offered in the year 2012/13. At the end of the first year the students submit a PhD
working plan of work for his thesis that must be validated in order to pursue their doctoral studies.

The Changes to the list of optional courses of the PhD Program were published at DR 2ª série Despacho
7837/2010 de 4 de Maio de 2010. This process also clarifies the specialities in the PhD in Chemical Engineering
that are being imparted since the PhD creation

The Curricular Structure presented in table A13.4 does not allow detailing the credit range for the various
scientific areas. Only the mandatory minimum credits for each scientific area are presented. As indicated in A8,
the student must obtain 240 credits before the degree is awarded.

NA - (Not Applicable) was used in the corresponding text fields questions that do not apply to the program in
question.

On completion of the numeric fields relating to aspects that do not apply to a PhD Program (as Candidates in 1st
choice) -1 value was used, since it is not possible to indicate NA.

A21. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O Programa Doutoral em Engenharia Química da Universidade de Aveiro visa, através do desenvolvimento de
trabalhos de investigação básica e aplicada no domínio científico e tecnológico de estudo, a formação de
profissionais de nível superior especializados na concepção, investigação e desenvolvimento, e produção de
produtos e processos químicos, bioquímicos e biotecnológicos, com particular ênfase nos que envolvem ou
derivam de materiais e produtos macromoleculares ou poliméricos (naturais ou de síntese), para empresas
industriais ou de consultoria, e organismos e laboratórios de I,D&I públicos ou privados.

1.1. study programme's generic objectives.
The University of Aveiro’s Doctoral Program in Chemical Engineering aspires at forming high level
professionals specialized in the design, development, and production and chemical, biochemical and
biotechnological products and processes. The formation is acquired through conducting basic or applied
research or technological development in the field of study. The professionals hereby formed are aimed at
industrial or consulting companies and public or private R,D&I laboratories.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Os objetivos e atividades do Programa Doutoral em Engenharia Química alinham-se com os seguintes pontos
da missão da instituição:
“1 — A Universidade tem como missão genérica a realização, no seu âmbito de actuação, do serviço público de
ensino superior, designadamente através da promoção de actividades de investigação, fundamental e aplicada,
ensino e formação, da transferência para a sociedade do saber e da tecnologia. 
2 — Na concretização da sua missão, a Universidade promove activamente o pensamento e a consciência
crítica da sociedade, definindo -se como uma instituição socialmente responsável e implicada no
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desenvolvimento sustentável, através da aplicação do conhecimento e da inovação científica e tecnológica e no
indefectível respeito pela integralidade da pessoa humana e da sua envolvente natural, para o que acentua na
sua intervenção as dimensões da interacção permanente com a sociedade, do desenvolvimento das novas
tecnologias e da preservação do ambiente. 
3 — No contexto da sua missão, a Universidade privilegia as seguintes vertentes: 
a) Visão integrada da formação e contínuo reequacionamento dos modelos de ensino - aprendizagem,
centrados no estudante e no contexto da sua preparação para a vida; 
c) Enfoque na relevância social dos estudos ministrados, designadamente no contexto da preparação para o
exercício de actividades profissionais que exijam a aplicação de conhecimentos e métodos científicos; 
e) Reforço da ligação com os países de língua oficial portuguesa; 
f) Incremento de programas doutorais conjuntos, nacionais e internacionais, de reconhecida projecção; 
h) Consagração de elevados níveis de reconhecimento externo das actividades desenvolvidas, nomeadamente
pela classificação e avaliação das unidades de investigação nos graus de qualidade superiores; 
l) Estabelecimento e reforço das parcerias com a indústria e o meio empresarial, fortalecendo os mecanismos
de inovação e o fomento de boas práticas, designadamente através do intercâmbio e partilha de recursos
humanos e materiais; 
m) Focalização do interesse dos jovens para as áreas das ciências e das engenharias."

1.2. Coherence of the study programme's objectives and the institution's mission and strategy.
The objectives and activities of the Doctoral Program in Chemical Engineering are aligned with the following
items of the UA mission:
" 1 - The University's overall mission is the achievement of public higher education , including the promotion of
basic and applied research education and training, and the transfer of knowledge and technology to society.
2 – In the fulfillment of its mission the University actively promotes critical thinking and society awareness,
defining itself as a socially responsible institution involved in sustainable development through the application of
knowledge and scientific and technological innovation, and unfailing respect for the integrity of the human
person and of his natural surroundings , to which accentuates its intervention in the dimensions of the
permanent interaction with society , the development of new technologies and the preservation of the
environment .
3 - In the context of its mission, the University focuses on the following areas :
a) An integrated view of the training and continuous redesigning of models of teaching and learning , student-
centered in the context of their preparation for active life ;
c ) Focus on the social relevance of the studies taught, particularly in the context of the preparation for
professional activities that require the application of scientific knowledge and methods ;
e) Strengthening of the links with the countries whose official language is Portuguese ;
f ) Creation of joint doctoral programs, recognized national and internationally;
h ) Achievement of high levels of external recognition of its activities, including the classification and evaluation
of research units in higher quality degrees;
l ) Establishment and strengthening of partnerships with industry and business, creating mechanisms for
promoting innovation and good practice, including through the exchange and sharing of human and material
resources ;
m ) Development young people's interest in the areas of science and engineering."

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os meios de divulgação variam com o público-alvo: 
Para os docentes, essa tarefa cabe à Comissão de Coordenação Científico-Pedagógica, a quem compete
decidir sobre a estrutura e objetivos dos cursos; e ao Diretor departamental, a quem compete garantir o bom
funcionamento do curso.
Para os alunos, e na interface com os docentes temos o Diretor de Curso e a Comissão de Curso a quem
compete a coordenação pedagógica e o contato permanente com os alunos.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The means of dissemination vary with the target audience: 
For teachers, this task belongs to the Steering Committee Scientific-Pedagogic, who is responsible for deciding
the structure and objectives of the course, and the department Director, who is responsible for ensuring the
smooth running of the course.
For students, we have the Course Director and Course Commission who is responsible for coordinating
education and ongoing contact with students and promote the interface with the teachers.
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2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente, sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos. 
Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a promoção da
qualidade do curso e da definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a
qualidade do ensino, a Comissão Científica do Programa Doutoral, e a Comissão de Acompanhamento da tese.
A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of the
contents of course units. 
The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) who promotes the
quality of the programme and defines, articulates and manages its overall strategy regarding quality assurance
and enhancement; the Scientific Committee of the PhD program and the Monitoring Committee of the PhD
thesis.
The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and
presents its proposal for approval by the Rector. 

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Os docentes e os estudantes estão representados nos órgãos comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho
Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas e a definição de linhas orientadoras no plano
pedagógico e ao CP compete, designadamente, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos
de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, promover a avaliação do desempenho
pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação, e pronunciar-se sobre o
regime de prescrições. 
Ao nível das unidades orgânicas estes membros estão representados no CUn, que se pronuncia sobre os
planos de estudo dos ciclos de estudo, e na CCur, com as competências identificadas no ponto 2.1.1..
São criadas, igualmente, sedes de reflexão, dinamizadas pelo Reitor, com o objetivo de se promover a audição
da comunidade universitária.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

Teaching staff and students are represented in the university’s common bodies: the General Council (GC) and
the Pedagogic Council (PC). The GC is responsible for strategic decisions and defining guidelines on the
pedagogical level. The CP is required to issue an opinion on the pedagogical guidelines and methods of teaching
and assessment, promote the administration of regular questionnaires on pedagogical performance, approve
the regulations for the assessment of student learning, promote the assessment of teacher performance, by
teaching staff and by students, and to analyse and disseminate the results, and to issue an opinion on the
regime governing enrolment restrictions. 
At the departmental level, these members are represented in the Departmental Council which gives its opinion
on the study plans, and on the Degree Committees, with the competences identified in 2.1.1. 
Other spaces for reflection, activated by the Rector, exist to give voice to the university community. 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A partir de meados da década de noventa, a UA colocou as questões da qualidade como uma prioridade
institucional, desenvolvendo um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-
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Aprendizagem, numa primeira fase de monitorização das Unidades Curriculares (uc) com o objetivo de
promover a melhoria contínua do seu funcionamento. O SGQ_UC, em funcionamento desde 2009/10, prevê

quatro fases de desenvolvimento: Diagnóstico - monitorização das uc tendo como resultado a obtenção de
parâmetros quantitativos que caracterizam o seu funcionamento. Àquelas uc cujo comportamento se afaste de
um padrão de normalidade, é dedicada uma atenção especial. Melhoria - elaboração de relatórios para cada
uma das uc; Garantia – análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das uc do
departamento; Supervisão - supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada
implementação, análise e divulgação de resultados.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
From the mid-nineties, quality issues became a priority for the UA. It designed an internal Quality Management
System (QMS) for the Teaching and Learning Process, the first stage of which involved a system for monitoring
the Curricular Units (CUs) with a view to promoting the ongoing process of enhancement. The QMS for the CUs,
in force since 2009/10, involves four stages of development: Diagnosis – monitoring of the CUs and the
attainment of a set of quantitative parametres for characterizing them. Special attention is given to those CUs
whose behaviour deviates from the norm. Enhancement – writing of reports for each CU; Assurance – analysis
by a departmental committee of the reports of the departments’ CUs; Supervision – supervision of the system
by the Pedagogic Council, which promotes the proper implementation, analysis and dissemination of the system
and its results.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
do Vice Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of Quality Management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the institutional
evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and Planning,
namely the Strategic Planning Office.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A informação necessária ao acompanhamento e avaliação dos ciclos de estudo é recolhida através dos
inquéritos pedagógicos administrados no âmbito do Sistema de Garantia de Qualidade interna, que mobiliza
informação relativamente a funcionamento irregular das unidades curriculares (tanto positivo como negativo),
os relatórios desenvolvidos para efeitos de Melhoria, Garantia e Supervisão da qualidade do ensino ministrado,
e, ainda, através do levantamento de informação quantitativa relativamente a cada ciclo de estudo pelo
Gabinete de Planeamento Estratégico, nomeadamente índices de preenchimento de vagas, taxas de sucesso e
de abandono, e indicadores de eficiência pedagógica. 
Está constituído um grupo de trabalho que tem como missão, com base nas estruturas e informação
existentes, desenhar o modelo para a avaliação da qualidade pedagógica dos ciclos de estudos. 

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The information necessary for monitoring and evaluating the study cycles is gathered from the pedagogical
questionnaires administered under the internal Quality Management System, which highlights information
relating to the irregular (both positive and negative) functioning of curricular units, from the reports written with
a view to ensuring the enhancement, assurance and supervision of the quality of the teaching provided, and
from the quantitative data about each study cycle collected and disseminated by the Strategic Planning Office,
namely regarding the filling of places, academic success and drop-out rates, and pedagogical efficiency
indicators. 
A work group has been formed with the mission to bring together these different strands in a model for
assessing the pedagogical quality of the study cycles. 

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
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Desde o início do seu funcionamento no ano letivo 2009/10 o Programa Doutoral em Engenharia Química tem
sido alvo do Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem na UA (SGQ).
Este sistema possui 4 fases:
1- Diagnóstico,
2 - Melhoria,
3 - Garantia,
4 - Supervisão.
O curso tem sido objeto do SGQ em todos os anos letivos. Devido ao baixo número de alunos e à diversidade de
formações este sistema não consegue obter resultados estatisticamente significativos. Neste nível de ensino
com uma formação fortemente personalizada de tipo tutorial as interações diretas orientador/estudante,
mediadas ou não pelo diretor de curso, são as mais adequadas na identificação de falhas e definição de ações
de melhoria. 

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
Since the beginning of the activities in the PhD Program in Chemical Engineering in 2009/10 the course has been
object of the "« Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem na UA (SGQ)" / "
System for Quality Assurance of Teachingand Learning Processes at UA (QMS)".
This system has 4 phases:
1- Diagnosis,
2- Improvement,
3 - Assessment,
4 - Supervision.
The course has been subjected to the QMS every year. Due to the limited number of students and the diversity
of the courses they attend the SGQ cannot provide results that are statistically significant. At the PhD level, with
a tutorial type formation the interactions student/supervisior, with or without interventions of the PhD program
director, are the best approach for the identification of problems and their solution.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
NA

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
NA

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Sala de aula/Classroom 300

Sala de PCs/PC room 80

Sala de reuniões/Meeting room 15

Sala de seminários/Seminar room 20

Sala de Pós Graduados/Pos Graduation room 100

Laboratórios de Investigação/Research Laboratories 1000

Salas de instrumentação/Analitical equipment laboratories 300

Biblioteca/Library 4800

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).
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Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

GC-FID 5

GC-MS 4

HPLC 5

Espectrofotometros RAMAN, FTIR, UV-Vis 10

Análise Térmica (DSC, TGA, DMA) 3

Espectrofotometro difracção RX 2

Espectometros RMN (líquidos e sólidos) 4

Espectrometros de massa (incluindo LC-MS) 4

Computadores 50

Reactores 5

Célula de equilíbrio de altas pressões 2

Densímetro/viscosímetro Anton Parr 1

Tensiómetro 2

Microbalança 5

Célula de VLE 2

Extractor supercrítico 1

Unidade de PSA 1

Unidade de reacção em meio supercrítico 1

Unidade de permeação de gases em membranas 2

Unidade piloto de produção e branqueamento de pasta de papel 1

Equipamento de processamento de alta pressão 1

GC-TCD 2

Unidade de oligomerização de olefinas 1

Unidade de medição de difusividades em liquidos e f luidos supercriticos 1

Leito móvel simulado (SMB) 1

Reator Parr de alta pressão descontínuo e semi-continuo 3

Titulador automático 2

Bombas de seringa 3

Estufas 10

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Tem havido intercâmbio de alunos do Programa Doutoral com as seguintes países (Universidades): Brasil
(UNICAMP, USP, UFRJ, UNIT); França (Univ Pau); Espanha (UAM, UAB, Univ Vigo, Univ Santiago, Univ Coruña);
Inglaterra (Imperial College), Alemanha (Univ Dortmund, Univ Bremen); Dinamarca (DTU); Polónia (Univ Gdansk,
Univ Varsóvia); Itália (Consiglio Nazionale delle Ricerche); Suécia (KTH, LTH), Finlândia (Aalto University).
O Programa Doutoral participa ainda numa COST Action CM1206 ‘EXIL – Exchange on Ionic Liquids’ no âmbito
da qual tem ocorrido o intercâmbio de alunos com vários parceiros europeus da rede.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
There has been student exchanges from our PhD Program with the following countries (intitutions): Brazil
(UNICAMP, USP, UFRJ, UNIT); France (Univ Pau); Spain (UAM, UAB, Univ Vigo, Univ Santiago, Univ Coruña);
England (Imperial College), Germany (Univ Dortmund, Univ Bremen); Denmark (DTU); Poland (Univ Gdansk,
Univ Varsóvia); Italy (Consiglio Nazionale delle Ricerche); Sweden (KTH, LTH), Finland (Aalto University)
The PhD program is also member of the COST Action CM1206 ‘EXIL – Exchange on Ionic Liquids’ and on the
Framework of this program there is an ongoing Exchange of students among the various partners.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Uma grande parte das Unidades Curriculares do programa doutoral são comuns a outros cursos da UA. As
opções A1 a A3 são disciplinas dos mestrados em Engª Química, Engª de Materiais, Engª Gestão Industrial,
Biotecnologia e Química. Algumas das unidades curriculares oferecidas como opções B1 a B4 são comuns a
outros programas doutorais, nomeadamente em Química. O despacho 7837/2010 de 4 de Maio de 2010 introduz
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a possibilidade de oferecer como opção uma qualquer disciplina de qualquer curso de mestrado ou
doutoramento leccionado na Universidade de Aveiro ou em qualquer outra Universidade com que esta tenha
um protocolo de cooperação. Isto permite uma otimização de ofertas com os Programas doutorais em Eng da
Refinação, Petroquímica e Química e Química Sustentável. 
Foi além disto assinado um convénio de colaboração com a UC, UNL e UL com vista à coperação a nível dos
programas doutorais em Engenharia Química que levou a uma candidatura conjunta à FCT que deverá ser
repetida este ano.

3.2.2 Collaboration with other study programmes of the same or other institutions of the national higher education
system.

Most courses of the PhD program in Chemical Engineering are common to other degrees of UA. Options A1 to
A3 are subjects of the MSc in Chemical Eng, Materials Eng, Industrial Management Eng, Biotechnology and
Chemistry. Some of the courses offered as options B1 to B4 are common to other PhD programs, such as
Chemistry. The regulation 7837/2010 from May 4th 2010 introduces the possibility to offer as an option any
discipline from any MSc or PhD course taught at the University of Aveiro or any other University with which it
has a cooperation protocol. This allows an optimization of resources with PhD programs in Refining,
Petrochemical and Chemical Eng and Sustainable Chemistry.
An agreement with UC, UNL, and UL was signed aiming at a cooperation between the various PhD Programs in
Chemical Engineering. An application for funding was submitted to FCT and will be resubmitted this year.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Estão em decurso discussões e negociações com a UC, UNL e UL com vista a uma oferta conjunta de um
Programa Doutoral em Engenharia Química

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study programme.
There are ongoing discussions with UC, UNL and UL aiming at a stronger cooperation on the offer of the PhD
programs in Chemical Engineering.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Há uma forte interação do grupo de docentes ligados à lecionaçao/orientação do Programa Doutoral com o
meio empresarial envolvente como é descrito no ponto 7. As prestações de serviços, consultoria e ações de
formação aí descritas tendem a ocorrer fora do âmbito das teses de doutoramento. Há no entanto um conjunto
de teses, terminadas ou em curso, que são patrocinadas pelas empresas através do clube de empresas IDPoR
que criamos, BDEs ou no âmbito de projetos de investigação patrocinados por empresas como sejam o
Instituto Líbio de Petróleo, Partex, Renova, Caima, RAIZ. No quadro destes trabalhos várias patentes nacionais
e internacionais têm sido registadas. 
Nas disciplinas de Seminários promove-se ainda a realização de palestras por pessoas que exercem funções
em empresas, o que tem permitido aproximar os conceitos de investigação ao interesse das empresas.

3.2.4 Relationship of the study programme with business network and the public sector.
There is a strong interaction of the researchersresponsible for the teaching/supervision of the PhD Program
with the business environment as described in Section 7. The services, consulting and training activities
described therein tend to occur outside the scope of doctoral theses. There are however a number of theses
completed or in progress, which are sponsored by companies through the IDPoR companies club, BDEs or
within research projects sponsored by companies such as the Libyan Petroleum Institute, Partex, Renova,
Caima, RAIZ. Within these works, several national and international patents have been registered.
In the courses of Seminars I and II the students follow lectures by people who work in companies, which has
allowed an approximation to the companies interests.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - José Richard Baptista Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Richard Baptista Gomes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
CICECO/Departamento de Química

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Zhi Lin

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Zhi Lin

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

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

Mapa VIII - Mara Guadalupe Freire Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mara Guadalupe Freire Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
CICECO

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Luísa Alexandra Seuanes Serafim Leal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Alexandra Seuanes Serafim Leal

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - José António Teixeira Lopes da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Teixeira Lopes da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Alexandre Saraiva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Alexandre Saraiva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Jorge Humberto Fernandes Mota

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Fernandes Mota

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Dmitry Victorovitch Evtyugin
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Dmitry Victorovitch Evtyugin

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Carmen Sofia da Rocha Freire Barros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carmen Sofia da Rocha Freire Barros

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Ana Maria Rebelo Barreto Xavier

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Rebelo Barreto Xavier

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

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

Mapa VIII - Maria Helena Figueira Vaz Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Figueira Vaz Fernandes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - João Carlos Matias Celestino Gomes da Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Matias Celestino Gomes da Rocha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Maria Angela Sousa Dias Alves Cunha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Angela Sousa Dias Alves Cunha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Carlos Manuel Santos da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Santos da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Daniel Ferreira Polónia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel Ferreira Polónia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - José António de Vasconcelos Ferreira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António de Vasconcelos Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Francisco Avelino Da Silva Freitas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Avelino Da Silva Freitas

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Joaquim José Borges Gouveia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim José Borges Gouveia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

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

Mapa VIII - Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Armando Jorge Domingues Silvestre

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armando Jorge Domingues Silvestre

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Valdemar Inocêncio Esteves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Valdemar Inocêncio Esteves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - João António Labrincha Batista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António Labrincha Batista

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Bruno Miguel Rodrigues das Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Rodrigues das Neves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - Fernando Manuel Jesus Domingues

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/481fb868-0733-6990-8b1f-538c29161f3c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/37b3b0d4-f3df-30ee-f771-538c29ec53c5
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/affabe3c-188f-285c-382f-538c2967c646
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Jesus Domingues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name
Grau /

Degree
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

João Manuel da Costa e Araújo

Pereira Coutinho
Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

José Richard Baptista Gomes Doutor Química 100 Ficha submetida

Zhi Lin Doutor Química 100 Ficha submetida

Mara Guadalupe Freire Martins Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Luísa Alexandra Seuanes Serafim

Leal
Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

José António Teixeira Lopes da

Silva
Doutor Biotecnologia 100 Ficha submetida

Jorge Manuel Alexandre Saraiva Doutor
Biotecnologia (especialidade de Ciência

e Engª. Alimentar)
100 Ficha submetida

Jorge Humberto Fernandes Mota Mestre Contabilidade e Auditoria 100 Ficha submetida

Dmitry Victorovitch Evtyugin Doutor Química 100 Ficha submetida

Carmen Sofia da Rocha Freire

Barros
Doutor Química 100 Ficha submetida

Ana Maria Rebelo Barreto Xavier Doutor Engª Biológica – Tecnologia Microbiana 100 Ficha submetida

Maria Helena Figueira Vaz

Fernandes
Doutor Ciência e Engenharia de Materiais 100 Ficha submetida

João Carlos Matias Celestino

Gomes da Rocha
Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria Angela Sousa Dias Alves

Cunha
Doutor Biologia 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Santos da Silva Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Daniel Ferreira Polónia Doutor Engenharia 100
Ficha submetida

José António de Vasconcelos

Ferreira
Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

Francisco Avelino Da Silva Freitas Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Joaquim José Borges Gouveia Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Ana Margarida Madeira Viegas de

Barros Timmons
Doutor Química 100 Ficha submetida

Armando Jorge Domingues

Silvestre
Doutor Química 100 Ficha submetida

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/5069989e-4e54-6bfa-61bf-538da1a4e36f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/3d91098d-689f-397e-6e42-526002ba4ec3
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/c8402cd3-4752-b347-3160-527fc17397dc
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/23fc8c50-ccdf-76c0-5935-527fc22b2cf8
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/cd106e79-cb63-668a-e131-527fc3573aec
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/db4b0e56-7742-3e63-12f6-527fc3e671d8
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/d29b1a56-9cc7-bfe0-420d-527fc344979c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/ef44515b-1f83-2be7-534a-527fc346ddfc
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/900ee83e-12ea-0df5-17d9-527fc4e0b065
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/3e94a70c-2dd6-e1de-0fab-527fc40ef508
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/e2282c82-7fb6-6548-5836-527fc49b8914
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/12765c53-52d1-f4b9-449e-527fc46d4bb6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/c9bad63c-7944-ae5c-50cf-527fc4e05c45
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/e28ba957-3bf1-3725-bd5e-527fc532e313
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/5a847c46-5203-c777-12c1-527fc5f0c737
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/72cc675e-0be8-a2a6-8d28-527fc59d7edc
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/cab94033-342c-2cf9-9283-527fc5cd2c9d
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/78c37dc4-6eed-165a-6299-527fc5be1ce7
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/65844373-3004-3db6-50e8-527fc563e48f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/76d3e08c-5de8-2ab9-60ad-528145fab0ab
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/26985d22-ff61-871a-a113-538c230ffc1a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/3fb1ceb6-7fc3-470f-698b-538c299105c4
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Valdemar Inocêncio Esteves Doutor Quimica Analítica 100 Ficha submetida

João António Labrincha Batista Doutor Ciência e Engenharia de Materiais 100 Ficha submetida

Bruno Miguel Rodrigues das

Neves
Doutor Biologia Celular e Molecular 100 Ficha submetida

Fernando Manuel Jesus

Domingues
Doutor Química Orgânica 100 Ficha submetida

   2500  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição
20

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição (campo de preenchimento
automático, calculado após a submissão do formulário)

80

4.1.3.2.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos

18

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

72

4.1.3.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor
20

4.1.3.3.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

80

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano

<sem resposta>

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
<sem resposta>

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

O Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/481fb868-0733-6990-8b1f-538c29161f3c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/37b3b0d4-f3df-30ee-f771-538c29ec53c5
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/affabe3c-188f-285c-382f-538c2967c646
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687/annexId/5069989e-4e54-6bfa-61bf-538da1a4e36f
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alterações da Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, e o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico,
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, com as alterações da Lei n.º 7/2010, de 13 de maio,
determinam, respetivamente, nos artigos 74.º -A e 35.º -A, que os docentes estão sujeitos a um regime de
avaliação de desempenho constante de Regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior,
ouvidas as organizações sindicais.
No cumprimento legal do acima exposto, a Universidade de Aveiro desenvolveu um modelo de avaliação
baseado na recolha exaustiva de dados relativos à atividade dos docentes, associado a um processo
amplamente participado com vista à obtenção de resultados rigorosos.
No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico, promovida a discussão
pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da Universidade e
publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011.
Através do sistema de avaliação desenvolvido é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja: o ensino; a investigação, criação
artística e produção cultural; a cooperação e transferência de conhecimento; e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente: os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação; os Diretores das Unidades Orgânicas de Ensino e
Investigação, na audição dos Avaliados da respetiva unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada
vertente considerados na definição dos próprios perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor, para
validação; os Estudantes, através do Sistema de Garantia de Qualidade do processo de ensino-aprendizagem;
o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro (CCADUA), no
acompanhamento de todo o processo; o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados; e o Reitor a quem incumbe supervisionar o
processo de avaliação. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática (padua.ua.pt),
suportada por diversos sistemas de recolha de dados já existentes na Universidade (PACO, SGQ) e outras
bases de dados externas (ISI, SCOPUS). 
Neste momento encontra-se em fase de conclusão a avaliação dos períodos de 2004 a 2007 e 2007 a 2011.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The University Teaching Career Statutes, Decree-Law n.º 205/2009 of 31st August, modified under Law n.º
8/2010 of 13th May, determine, in Articles 74-A and 35-A respectively, that teaching staff are subject to the
constant assessment of their activities in accordance with the Regulations approved by each higher education
institution after consultation with the unions. 
In accordance with this legal requirement, the University of Aveiro has developed an assessment model based
on the exhaustive collection of data relating to the activities of its staff, following a widely participated process
which aimed to achieve the most robust results possible. 
In the context of the discussion of the Assessment Regulations project, the Scientific Council was heard, public
discussion of the project was promoted, and the unions were consulted. The Regulations were approved by the
Rector of the University and published in the Diário da República on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011.
The system of assessment developed takes into account a number of indicators which cover the different
dimensions of staff activities, namely: teaching, research, artistic creation and cultural production, cooperation
with society and technology transfer, and university management. 
Many people take part in the process. The members of staff being assessed provide the data and information to
be considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult with the
assessees regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up the profile of each
staff member, and present the finalised proposals to the Rector for validation. The students are also involved in
the process, through the Quality Assurance System, and the entire process is monitored by The Coordinating
Council for the Assessment of Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils validate and/or
supervise the results, and finally, the Rector oversees the whole process. 
An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the University
of Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which already exist in
the UA (PACO – the academic Portal, SGQ – the Quality Assurance System) and other data bases (ISI,
SCOPUS). 
Currently, is being completed evaluation of the periods 2004-2007 and 2008-2011.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://padua.ua.pt/Files/regulamento.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
O Departamento de Química tem 25 funcionários não docentes em regime de “tempo completo”. Estes
funcionários têm como principal função garantir o bom funcionamento dos laboratórios de aulas e de

investigação, bem como a manutenção dos equipamentos científicos usados pelos estudantes. O serviço de

http://padua.ua.pt/Files/regulamento.pdf
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secretaria é assegurado por três funcionários que, entre outras funções, elaboram os horários dos vários
cursos, fazem a inscrição dos alunos nas turmas práticas e teórico-práticas, associam os docentes às
unidades curriculares e às turmas na plataforma PACO, elaboram mapas de vigilâncias de exames, fazem a
gestão do processo de defesa das dissertações de 2º ciclo, organizam o dossiê pedagógico das unidades
curriculares, etc. O DQ tem ainda dois funcionários responsáveis pelo armazém de produtos químicos e de
material laboratorial, dois técnicos sopradores de vidro, um técnico de metalomecânica e dois técnicos de
contabilidade.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The Department of Chemistry has 25 full time non academic staff. These employees have the main role is to
ensure the smooth operation of laboratories and research classes, as well as the maintenance of scientific
equipment used by students. The department secretary services is carried by three employees who, among
other functions, prepare the schedules of the various courses, make the enrollment of students in class
practices and theoretical-practical, associate teachers to courses and classes in the platform PACO, elaborate
maps of exam surveillance, manage the administrative work related with the MSc juris, organize the dossier of
educational courses, etc.. The Department has two employees responsible for the storage of chemicals and
laboratory equipment, two glass blowers technicians, one mechanical technician and two accountants.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente do Departamento de Química é qualificado para as funções que desempenha. Dos 25
funcionários do DQ, 11 são Técnicos Superiores, nove dos quais têm formação em Química, Bioquímica ou
Engenharia Química (seis licenciados, dois mestres e um doutor). Os dois restantes têm formação superior
noutras áreas.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
The non academic staff of the Department of Chemistry is qualified for the functions it performs. Of the 25
employees of the DQ, 11 are senior technicians, nine of whom have training in Chemistry, Biochemistry or
Chemical Engineering (six licenciados, two MSc and a PhD). The remaining two have college degrees in other
areas.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
O desempenho do pessoal não docente é avaliado anualmente através de inquéritos semestrais dirigidos aos
utilizadores dos serviços (docentes, investigadores e bolseiros).

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The performance of non academic staff is evaluated annually through biannual surveys directed to service
users (teachers, researchers and fellows).

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Técnicas de Negociação na Compra; O Planeamento Estratégico nos Serviços e Unidades; Comunicação,
Assertividade e Trabalho em equipa; A utilização do Excel como ferramenta de gestão na UA; O
processamento da informação para a decisão: um teste à capacidade de síntese; Utilização de Ferramentas de
Web Conference; Microsoft Excel Básico/Intermédio; Microsoft Excel Avançado; Otimização do Trabalho em
Word; SharePoint para Utilizadores; Produtividade com Microsoft Office;

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Purchasing Negotiation Techniques; Strategic Planning in Services and Units; Communication, Assertiveness
and Teamwork; Using Excel as a management tool in the UA; Information processing for decision-making: a test
of the ability to synthese; The use of Web Conference Tools; Microsoft Excel Basic / Intermediate; Microsoft
Excel Advanced; Optimization of Working in Word; SharePoint for Users; Microsoft Office Productivity

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
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proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 47

Feminino / Female 53

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 68

28 e mais anos / 28 years and more 32

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 37

Centro / Centre 47

Lisboa / Lisbon 5

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0

Estrageiro / Foreign 11

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher -1

Secundário / Secondary -1

Básico 3 / Basic 3 -1

Básico 2 / Basic 2 -1

Básico 1 / Basic 1 -1

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %
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Empregados / Employed -1

Desempregados / Unemployed -1

Reformados / Retired -1

Outros / Others -1

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

Doutoramento 19

 19

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2011/12 2012/13 2013/14

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates -1 -1 -1

N.º colocados / No. enrolled students 4 2 6

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments -1 -1 -1

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark -1 -1 -1

Nota média de entrada / Average entrance mark -1 -1 -1

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes. 

O acompanhamento de cada estudante é permanente e dá aos envolvidos oportunidades constantes de
interação, troca de ideias e experiências. No primeiro ano o acompanhamento é essencialmente assegurado
pelo diretor de curso, a quem compete propor o plano curricular do estudante e seguir o seu progresso.
Durante o período de dissertação o estudante é apoiado pelo supervisor e co-supervisor (caso exista).
O DQ tem uma Comissão de Segurança que recebe todos os estudantes no seu primeiro ano, lhes entrega o
manual de segurança e tem uma pequena reunião com eles para apresentar e discutir as normas de
segurança. Além disso está disponível para os ajudar dentro das suas funções durante todo o curso.
Para além deste apoio existem vários serviços e gabinetes de apoio ao estudante no seu percurso académico
(Serviços de Gestão Académica, Gabinete Pedagógico, Serviços de Ação Social, Provedor de Estudante e Linha
Universidade de Aveiro).

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
The follow-up of each student is permanent and involved constant interactions, exchange of ideas and
experiences. In the first year the monitoring is essentially ensured by the course Director, responsible for
proposing the student curricular plan and following its progress. During the period of the student's dissertation
the supervisor and co-supervisor (if applicable) are responsible for following the work progress.
The DQ has a Security Commission that receives all students in their first year, give them the safety manual and
have a small meeting with to present and discuss safety rules. Also is available to help the students during the
course.
Apart from this there are several support services and student support offices (Academic Management
Services, Educational Office, Social Action Services, Provedor de Estudante and Linha Universidade de Aveiro).

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
Dada a diversidade de formações, nalguns casos culturas e países envolvidos, estamos conscientes da
importância desta questão. O estilo de aulas e avaliação fomenta a participação dos estudantes em discussões
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sobre os seus trabalhos e apresentações públicas, o que aumenta o sucesso da sua integração. O diretor
acompanha os estudantes e segue o percurso de cada estudante, podendo detetar dificuldades de inserção e
tomar medidas para as minorar. A inserção dos estudantes em laboratórios de investigação facilita o contacto

com colegas mais novos e mais velhos e fomenta a troca de experiencias e integração plena

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
Given the diversity of backgrounds, cultures and countries involved, we are aware of the importance of this
issue. The style of teaching and evaluation promotes students participation in discussions about their work and
public presentations, which increases the success of their integration. The Director monitors the students, can
detect insertion difficulties and take measures to its mitigation. The students' integration in research
laboratories facilitates their contact with younger and older colleagues and promotes the exchange of
experiences and full integration.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
O diretor de curso e os orientadores estão atentos a esta realidade. Na UA existem vários mecanismos de
aconselhamento neste âmbito. O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de
preparação para entrada no mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências
e fóruns com uma forte participação de empresas, visitas a eventos relevantes, organização e gestão de
programas e projetos, e a divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento. O GESP gere, ainda, um
Portal de Ofertas e Curricula, PORTA, que faz o encontro entre a oferta (das empresas inscritas) e a procura
(dos estudantes e diplomados da UA) de oportunidades de emprego e estágio (não curricular).

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
The course Director and the supervisors are attentive to this reality. In UA there are several recommended
mechanisms in this area. The Office of internships and Professional Outputs (GESP), which promotes actions in
preparation for entry into the work market, workshops on job search techniques, conferences and forums with
a strong participation by industries, visits to relevant events, organisation and management of programs and
projects, and the dissemination of opportunities for internships and recruitment. GESP also manages a Portal of
offers and Curricula, PORTA, which makes the meeting between supply (registered companies) and the demand
(students and UA graduates) employment opportunities and internship (not included in the course curriculum).

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

Está em estudo a implementação do SGQ a este ciclo de estudos. Para colmatar essa falta o diretor de curso
vai tendo discussões informais com os estudantes no sentido de melhorar o processo ensino/aprendizagem.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
It is under study the implementation of the SGQ to this cycle of studies. To remedy this lack the Director has
informal discussions with students in order to improve the teaching/learning process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Os estudantes podem vir de várias universidades portuguesas e estrangeiras, havendo uma mobilidade
intrínseca e uma troca de experiencias constante.
Os orientadores têm parcerias com outras instituições e por isso também fomentam a mobilidade dos seus
estudantes. Contudo, esta mobilidade tem-se registado somente ao nível da realização do trabalho de tese.
. De notar que a UA é detentora do ECTS Label e do DS Label.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
Students may come from several Portuguese and foreign universities, with an intrinsic mobility and a
continuous exchange of experiences.
The supervisors have partnerships with other institutions and also promote their students’ mobility. However,
this mobility has been confined at the level of the thesis work.
The UA is a holder of the European Commission ECTS and Diploma Supplement Quality Labels. 

6. Processos
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6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O Programa Doutoral em Engenharia Química da Universidade de Aveiro visa, através do desenvolvimento de
trabalhos de investigação básica e aplicada no domínio científico e tecnológico de estudo, a formação de
profissionais de nível superior especializados na concepção, investigação e desenvolvimento, e produção de
produtos e processos químicos, bioquímicos e biotecnológicos, com particular ênfase nos que envolvem ou
derivam de materiais e produtos macromoleculares ou poliméricos (naturais ou de síntese), para empresas
industriais ou de consultoria, e organismos e laboratórios de I&D públicos ou privados.
Pelo que este ciclo de estudos visa a formação de especialistas do mais elevado nível, que atinjam e sejam
capazes de aplicar, naquele domínio e especialidades ou ramos (todos caracterizados por sistemas e
processos que envolvem alterações de composição química ou do estado físico ou energético de matérias-
primas, com vista à obtenção de novos produtos essenciais por tecnologias inovadoras). Especificamente o
Programa Doutoral em Engenharia Química visa a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências a
seguir indicadas:
• Capacidade de compreensão sistemática no domínio científico e tecnológico de estudo;
• Competências, aptidões e métodos de investigação no domínio científico e tecnológico de estudo;
• Capacidade para conceber, projectar, adaptar e realizar investigação científica, sujeita às exigências legais e
respeitando os mais elevados padrões éticos e de qualidade e integridade académicas;
• Capacidade para conceber, projectar, adaptar e contribuir para a produção ou instalação de novos produtos
ou processos, sujeitos às exigências legais e aos mais elevados padrões éticos e de qualidade;
• Capacidade efectiva (documentada pela própria actividade desenvolvida durante o ciclo de estudos em causa)
para realizar trabalhos de investigação original que contribuam para o alargamento das fronteiras do
conhecimento e que mereçam divulgação pelo menos parcial em publicações com sistemas de avaliação
prévia;
• Capacidade de análise crítica, avaliação e síntese de ideias novas e complexas;
• Capacidade de comunicação com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral
sobre a área em que se especializaram;
• Capacidade para, numa sociedade baseada no conhecimento, promover o progresso tecnológico, social e
cultural, em contexto académico ou profissional.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment. 

The Doctoral Program in Chemical Engineering of the University of Aveiro aims, through the development of
research in basic and applied scientific and technological fields of study, the formation of high qualified
professionals specialized in the design , development, and production of products and chemical , biochemical
and biotechnological products , with particular emphasis on those involving or derived from materials and
macromolecular or polymeric products (natural or synthetic ), for industrial or consulting agencies, and R & D
laboratories both public or private.

Hence, this cycle of studies aims at training specialists of the highest level, able to reach and to apply this
knowledge domain and corresponding branches or specialties (all characterized by systems and processes
that involve changes in chemical composition or physical or energetic raw materials, in order to obtain new
products that are key for innovative technologies ). Specificall , the Doctoral Program in Chemical Engineering
aims the acquisition of knowledge, skills and competencies listed below :

• Ability to systematically understand the scientific and technological knowledge of the field of study;
• Competencies, skills and methods of research in science and technology in the field of study;
• Ability to conceive, design, adapt and perform scientific research, by considering legal requirements and by
respecting the highest ethical standards for academic quality and integrity;
• Ability to conceive, design, adapt and contribute to the production and installation of new products or
processes, by considering legal requirements and complying to the highest ethical standards and quality;
• Effective capacity (documented from the activities developed during the course of study) to conduct original
research that contributes to extending the frontiers of knowledge and that result at least in partial peer review
publications;
• Capacity for critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas;
• Ability to communicate with their peers, the academic community and society in general, about the area in
which they specialize;
• Ability to promote technological progress, social and cultural , in academic or professional context, within
current knowledge-based society.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
O Programa Doutoral encontra-se estruturado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha, visando
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dar uma formação avançada baseada e orientada para investigação científica. Assim inclui um 1º ano
curricular, com algumas unidades curriculares específicas e um Seminário sobre o tema do projecto de tese,
no qual e para além do desenvolvimento inicial do referido tema, o formando também recebe a formação
necessária sobre metodologia da investigação. Candidatos que tenham já um currículo académico ou científico
de reconhecido valor poderão ser dispensados de parte da componente curricular do 1º ano de doutoramento,
iniciando de forma reforçada os trabalhos de preparação da tese e/ou os de formação avançada, nos termos
definidos no Regulamento de Estudos de 3º Ciclo.

A promoção da mobilidade dos estudantes de pós-graduação entre diferentes escolas, laboratórios e centros
de investigação nacionais e europeus de engenharia, em harmonia com o Processo de Bolonha, determinou a
estruturação proposta para este 3º ciclo e a possibilidade da admissão de titulares de outras formações
compatíveis de 2º ciclo (Mestrado), distintas da Engenharia Química. Para estes últimos casos, prevêem-se 1 a
3 unidades curriculares semestrais opcionais gerais, de 6 ECTS cada uma, de entre um leque de unidades
curriculares típicas da área da Engenharia Química e ao nível de mestrado. 

A restante parte curricular é constituída por 4 disciplinas avançadas opcionais (pós-mestrado), de 6 ECTS cada
uma, cujo conjunto constituirá o núcleo de formação avançada específica de doutoramento. A configuração de
todas elas será a de seminário ou ciclo orientado de estudos, sem um número significativo de horas de
lecionação formal, com 20 horas semanais de orientação tutorial. Ainda durante o 1º ano do curso doutoral, o
formando completará uma ou duas fases iniciais (p. ex. uma primeira revisão bibliográfica, seguida de um
pequeno estudo laboratorial e/ou teórico) do desenvolvimento do seu tema de projecto de tese, e receberá
formação em metodologia da investigação científica, no âmbito de um Seminário anual, num mínimo de 18 ECTS
(máximo de 36 ECTS), culminando com a apresentação de um relatório final circunstanciado, sujeito a
avaliação. 

Ao referido ano curricular, segue-se a preparação da tese de doutoramento, podendo perfazer até mais 180
ECTS, no total de 240 ETCS, envolvendo investigação original ativa a tempo inteiro, num domínio e
especialidade científica.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 
The Doctoral Program has been structured according to the principles of the Bologna Process and aims to
provide advanced training based on and directed to scientific research. Thus the program includes a first year
with specific courses and a seminar on the topic of the thesis project, in which the student initiates the
development of the research topic and also receives the necessary training on research methodology. For
specific cases in which the applicants already have an outstanding academic curriculum or recognized
scientific experience, part of the curricular component of the 1st year can be recognized as completed, starting
the preparatory work for the thesis and/or advanced training , as defined in the rules for 3rd Cycle of studies.

The promotion of mobility of graduate students within different engineering schools, laboratories and research
centers, national and European, and in line with the Bologna process, has determined the structure proposed for
this 3rd cycle of studies and also the possibility of admission of holders of other formations compatible at the
2nd cycle of studies (Masters), but that are distinct from Chemical Engineering. For the latter cases, the
program provides a 1-3 semester optional courses, with 6 ECTS each, from a range of curricular units that are
typical of the area of Chemical Engineering and at the Master level.

The curricular year is completed with four optional advanced courses (post-master level) , 6 ECTS each , which
altogether constitute the core of advanced training specific to this PhD . The common configuration to all of them
is the seminar or a oriented cycle of studies, without a significant number of hours of conventional teaching, but
comprising 20 hours of tutorials. Also during the 1st year of the doctoral program, the graduate will complete
one or two initial phases (e.g. introductory literature review , followed by a short laboratory and/or theoretical
study) for development of the thesis project topic, and also receive training in scientific research methodology,
within an annual seminar, comprising a minimum of 18 ECTS (maximum 36 ECTS ), culminating in the
presentation of a detailed final report which is subject to evaluation.

Following the curricular component, there is a period for the preparation of the thesis, that summed up to the
previous year can corresponds to more than 180 ECTS (up to 240 ETCS), and that necessarily involves original
research due to full-time activities, in a domain and scientific specialty.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Dada a estrutura opcional do Programa Doutoral, que permite uma completa personalização do componente
curricular e uma grande flexibilidade na escolha das opções não tem havido necessidade de proceder a
revisões curriculares. O resto é uma estrutura classica de um doutoramento baseado na preparação de uma
tese fundamentada em investigação original que por si mesma garante a atualização científica e dos métodos
de trabalho utilizados.
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6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The structure of the Doctoral Program is based on optional courses, which allows complete adaptation of the
curricular component and a great flexibility in the choice of the elective courses, which has made curricular
review unnecessary. The other component is based on a classical structure of a PhD involving the preparation
of a thesis based on original research that in itself guarantees the scientific updating and working methods.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
Neste programa existem três componentes dirigidas a esta questão. Uma delas são as disciplinas de 
Seminários I e II no qual os alunos devem seguir diversas apresentações de professores e investigadores
internacionais e pessoas da indústria sobre diversas temáticas de investigação. Durante o seminário os alunos
têm de realizar um trabalho bibliográfico sobre o estado da arte de uma área científica e apresentá-la oralmente
sujeita a discussão pública.
Outra componente é a preparação do plano de Tese, no qual o aluno é confrontado com a redacção de um
plano de trabalhos para a sua Tese de Doutoramento. Este plano já deve incluir um estado da arte completo,
bem como uma formulação do problema a resolver, metodologia a explorar, métodos de avaliação a utilizar
para validar os resultados bem como uma calendarização do plano de trabalho. 
O Projeto/Tese que ocupa os anos 2-4 é um trabalho de investigação feito num grupo de investigação, podendo
em alguns casos ser de vertente empresarial.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
In this program, there are three components which fit exactly this issue. One is seminar I and II in which
students are
confronted with several presentations of international Professors, researchers and industry people on research
topics.
During the seminar, students must perform a work on the state of the art in a scientific area of interest f and
present it iorally with a public discussion.
Another component is the Thesis Proposal preparation, in which the student is faced with drafting a work plan
for his PhD thesis. This plan must already include a state of the art, a formulation of the problem to solve,
address the methodology, as well as the evaluation methods to be used to validate the results and a schedule
of the work plan. This plan is evaluated by a monitoring committee and, after approval, the student proceeds to
the final component of the thesis work.
Finally, the research work conducting to the Thesis is performed in a research group, in some cases with
industrial focus.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Reciclagem e Novos Produtos/Recycling and Novel Products

6.2.1.1. Unidade curricular:
Reciclagem e Novos Produtos/Recycling and Novel Products

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João António Labrincha Batista, 45 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo geral desta disciplina é o estudo da problemática relativa à valorização e eliminação de resíduos
industriais, por incorporação em produtos comuns ou no desenvolvimento de novos materiais. O conteúdo
programático proposto procura cumprir os seguintes objectivos específicos: (a) Definir, classificar e
quantificar os resíduos industriais, em especial sólidos e lamas, gerados por sectores de actividade com relevo
no País; (b) descrever processos de tratamento de resíduos que potenciem ou constituam soluções de
reciclagem; (c) estudar processos de fabrico de sectores industriais relevantes, na dupla óptica de geração e
potencial absorção de resíduos; (d) estudar a adaptabilidade dos resíduos para reciclagem, em particular em
produtos de diferente natureza; (e) estudar casos concretos de reciclagem na forma de novos materiais,
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considerando os requisitos técnicos e especificações de propriedades dos produtos finais e estimando os
custos das soluções adoptadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit (1000 caracteres) (EN)
The main aim of this curricular unit is the definition and full analysis of wastes recycling routes, either as
secondary raw materials of common and existing products or in the development of new materials and
solutions. Accordingly, the programme attempts to fulfill the following specific objectives/skills:
(a) Definition, classification and quantification of industrial wastes, particularly those considered relevant in
Portugal and Europe;
(b) Identification of current treatment processes and their adaptation as recycling solutions;
(c) Study of common/existing industrial processes that might be looked as targets for wastes incorporation.
Definition of potential problems and opportunities of such routes. Identification and study of new processing
methods of green products, fully based on wastes. Technological and scientific highlights.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo 1. Resíduos industriais. Tipologia e classificação. Quantificação e principais características. Divisão
por sectores. Parâmetros indiciários. Composição e propriedades físico-químicas. Potencialidades de
reutilização.
Capítulo 2. Tecnologias de tratamento de resíduos. Incineração com recuperação de energia. Destilação.
Decantação e evaporação. Extracção por solventes. Lixiviação química. Precipitação química. Incorporação em
cerâmica ou vitrificação. Incorporação em cimento e materiais de construção.
Capítulo 3. Manipulação/Adaptação de resíduos para reciclagem. Sistemas de recolha e separação. Pré-
tratamento físico, químico, mecânico e térmico. Depuração/concentração de espécies: filtração; troca iónica;
electrodiálise e electrodeposição; Cementação.
Capítulo 4. Matrizes de incorporação e produtos reciclados. Estudo de casos. Sectores industriais relevantes.

6.2.1.5. Syllabus:
Chapter 1. Industrial wastes. Typology and classification. Quantification and main characteristics. Division by
sectors. Relevant parameters. Composition and physicochemical properties. Potential for reuse.
Chapter 2. Waste treatment technologies. Incineration with energy recovery. Distillation. Decantation and
evaporation. Solvent extraction. Chemical leaching. Chemical precipitation. Ceramization and vitrification.
Encapsulation in cement and in polymeric binders.
Chapter 3. Adaptation of waste for recycling. Collection and separation. Pretreatment operations: physical,
chemical, mechanical and thermal processes. Purification / concentration of species: filtration, ion exchange,
electrochemical methods; cementation.
Chapter 4. Matrices for the incorporation of wastes. Waste-based novel materials. Case studies of relevant
industrial sectors.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Qualquer processo produtivo industrial é responsável pela criação de um certo número de desperdícios sem
qualquer interesse associado ao produto fabricado. A produção de resíduos, muitas vezes perigosos para a
saúde humana e meio ambiente, afecta não somente a unidade produtora mas toda a sociedade em geral,
sendo crescentes as pressões para se exercer um efectivo controlo ambiental que minimize a sua produção
e/ou o seu impacto negativo. Com a disciplina de “Reciclagem e Novos Produtos” espera-se perspectivar
soluções que assegurem alternativas de escoamento para resíduos industriais, produzidos a um ritmo
crescente e num cenário de rápido esgotamento de muitos recursos naturais, materiais e energéticos.
Abordam-se, em particular, as potencialidades de reutilização de diferentes resíduos: (i) como matérias-primas
de base para o fabrico de novos materiais; (ii) em substituição de recursos primários usados na concepção de
diferentes produtos comuns.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The volumes of materials consumed, the amounts of waste sent for disposal and the amount of energy used are
key indicators of sustainability. However, the current massive growth in population, coupled with increasing
industrialization of less developed nations and the justifiable expectations of their citizens, is placing enormous
pressure on our environment through the production of vast quantities of solid, liquid and gaseous pollutants;
many of the latter contribute to global warming.
This curricular unit attempts to study those aspects in a global manner, assuming as main principle that each
waste might be looked as a resource, so all industrial activities should tend for zero wastes. Ceramics
technology might contribute to the remediation and cleanup of pollution and has a key role in developing new
reuse and recycling options for many wastes.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas envolverão momentos de exposição, com apoio de meios audiovisuais, e discussão de casos práticos
(individualmente ou em grupo).
A unidade curricular terá ainda uma parte de apresentação e discussão de temas de trabalho (casos de estudo)
desenvolvidos pelos alunos, sempre que possível com base em casos práticos resultantes de experiências em
situações concretas.
Procurar-se-á que os alunos sejam conduzidos a discutir as suas experiências pessoais com uma base teórica
obtida através dos textos e da bibliografia que deverá ser analisada antes das respectivas sessões nas aulas.
A avaliação será composta por um misto de desempenho do aluno durante as aulas e as apresentações de
trabalhos, e um exame final. Na classificação final, o desempenho do aluno durante as aulas e as
apresentações de trabalhos terá um peso de 50%, e a classificação do exame 50%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will be based on recitation activities, with support from media, and discussion of case studies
(individually or in groups).
The course will also have a part devoted to the presentation and discussion of case studies developed by the
students, whenever possible based on case studies derived from experience in concrete situations.
Students will be driven to discuss their personal experiences with a theoretical basis obtained through the texts
and the literature to be examined before their sessions in the classroom.
The learning assessment will comprise a mix of student performance during lessons, presentations of papers
and a final exam. The student's performance during lessons and presentations of papers will have a weight of
50%. The final exam will have a weight of 50%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os momentos de exposição de conceitos teóricos e a aplicação desses conceitos na compreensão de casos
práticos durante as horas de contacto permitem ao aluno compreender os conceitos teóricos e a metodologia a
seguir na sua aplicação para a resolução de problemas. De forma complementar, a utilização dos conceitos
apreendidos durante as horas de contacto à resolução de problemas reais (casos de estudo) seleccionados
pelos alunos durante a elaboração de trabalhos permite a aplicação dos conceitos aprendidos à resolução de
novas situações, o que se reflecte na aquisição de competências nesse domínio. A componente de preparação,
apresentação e discussão dos trabalhos permitirá ainda aos alunos adquirir competências de analisar
criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas, e de as comunicar e discutir com os seus pares, a
restante comunidade académica e a sociedade em geral sobre a área em que é especializado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The recitation of theoretical concepts and the application of these concepts in the understanding of case studies
during the contact hours allow students to understand theoretical concepts and methodology to be followed in
its application to solving problems. 
As a complement, the use of concepts learned during the contact hours to solve real problems (case studies)
selected by the students during the preparation of work permit application of concepts learned to solve new
situations, which is reflected in the acquired skills in this area. The component of preparation, presentation and
discussion of the works will also enable students to acquire skills to critically analyze, evaluate and synthesize
new and complex ideas, and to communicate and discuss with their peers, the academic community and
society at large about the area that is specialized.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
H.F. Lund, “McGraw-Hill recycling handbook”, New York (2001).

D.G. Wilson, “Handbook of solid waste management”, Massachusetts Institute of Technology, Van Nostrand
Pub. Co., Canada (1977).

L. Smith, J. Means, E. Barth, “Recycling and reuse of industrial wastes”, Battelle Press, Ohio, USA (1995).

R.E. Hester, R.M. Harrison, “Waste treatment and disposal”, Issues in Environmental Science and Technology,
vol.3, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK (1969).

J. Büsing, C.A. Nogueira, F. Rodrigues, “Recycling technologies, treatment of wastes, remediation of
contaminated sites and life cycle assessment”, INETI and Environment and Climate Programme of the
European Comission, Lisboa, Portugal (1997).



6/12/2014 ACEF/1314/10952 — Guião para a auto-avaliação corrigido

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8321155e-990b-d7a1-b417-525c007114d7&formId=19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687 37/89

Mapa IX - Análise de Dados/Data Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Dados/Data Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António de Vasconcelos Ferreira, 60 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer algumas das técnicas estatísticas multivariadas mais utilizadas na análise de dados, criando
capacidade para conceber o processo de recolha de dados, utilizar software especializado para a sua análise e
interpretar os resultados obtidos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to some of the most used multivariate statistic techniques for data analysis, ensuring knowledge
and practical skills to collect data, to use dedicated software in the analysis and to interpret the results
obtained.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
População e Amostra.
Método de Análise Estatística.
Recolha de Dados: Conceção de um Questionário.
Compilação de Dados: Introdução ao SPSS®.
Revisões: Estatística Descritiva; Variáveis Aleatórias; Inferência Estatística (Estimação Pontual, Estimação
por Intervalo, Teste de Hipóteses).
Teste à Média de Uma População.
Comparação de Médias de Duas Populações.
ANOVA: Um Fator; Dois Fatores.
MANOVA.
Análise de Regressão: Regressão Linear Simples; Regressão Linear Múltipla; Regressão Logística.
Análise Discriminante.
Análise Fatorial: Análise de Componentes Principais; Referência à Análise Fatorial Comum.
Análise de Clusters: Procedimentos Hierárquicos, Não Hierárquicos e Mistos.
Aspetos Gerais: Dimensão da Amostra; Observações Extraordinárias; Dados em Falta; Verificação de
Pressupostos; Classificação das Técnicas Multivariadas.

6.2.1.5. Syllabus:
Population and Sample.
Statistical Analysis Method.
Data Collection: The Survey Design.
Data Compilation: An Introduction to SPSS®.
Review: Descriptive Statistics; Random Variables; Statistical Inference.
Testing One-Group Mean.
Comparing Two-Group Means.
ANOVA.
MANOVA.
Regression Analysis: Simple Regression; Multiple Regression; Logistic Regression.
Discriminant Analysis.
Factor Analysis.
Cluster Analysis.
General Considerations: Sample Size; Outliers; Missing Values; Assumptions Evaluation; Multivariate
Techniques Classification.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Abordam-se diferentes tipos de amostragem e sublinha-se a importância do questionário. Apresentam-se as
técnicas estatísticas mais utilizadas na análise de dados. Recorre-se a software especializado para obter
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resultados e procede-se à sua interpretação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Alternative sampling processes are discussed and the role played by the questionnaire is underlined. The most
applied statistic techniques for data analysis are presented. Dedicated software is used to obtain results and
the outputs generated are interpreted.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição com recurso a slides e aulas de exemplificação com utilização do software SPSS®.
Exame final escrito, sem consulta.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures using slides and illustrating lectures using SPSS®.
Final written examination (no consultation is allowed).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A exposição teórica transmite o conhecimento, enquanto as sessões exemplificativas preparam para a ação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical introduction confers the knowledge while illustrating sessions provide the practical skills needed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ferreira, J.V., Análise de Dados - Notas de Apoio, UA.
Guimarães, R.C. e J.S. Cabral, Estatística, McGraw Hill.
Hair, J.F., R.E. Anderson, R.L. Tatham e W.C. Black, Multivariate Data Analysis, Prentice Hall.
Pestana, M.H. e J.N. Gageiro, Análise de Dados para Ciências Sociais, Edições Sílabo.

Mapa IX - Análise Estatística de Dados/ Statistical Analysis of Data

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Estatística de Dados/ Statistical Analysis of Data

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António de Vasconcelos Ferreira, 30 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer algumas das técnicas estatísticas multivariadas mais utilizadas na análise de dados, criando
capacidade para conceber o processo de recolha de dados, utilizar software especializado para a sua análise e
interpretar os resultados obtidos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to some of the most used multivariate statistic techniques for data analysis, ensuring knowledge
and practical skills to collect data, to use dedicated software in the analysis and to interpret the results
obtained.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
População e Amostra.
Método de Análise Estatística.
Recolha de Dados: Conceção de um Questionário.
Compilação de Dados: Introdução ao SPSS®.
Revisões: Estatística Descritiva; Variáveis Aleatórias; Inferência Estatística (Estimação Pontual, Estimação
por Intervalo, Teste de Hipóteses).
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Teste à Média de Uma População.
Comparação de Médias de Duas Populações.
ANOVA: Um Fator; Dois Fatores.
MANOVA.
Análise de Regressão: Regressão Linear Simples; Regressão Linear Múltipla; Regressão Logística.
Análise Discriminante.
Análise Fatorial: Análise de Componentes Principais; Referência à Análise Fatorial Comum.
Análise de Clusters: Procedimentos Hierárquicos, Não Hierárquicos e Mistos.
Aspetos Gerais: Dimensão da Amostra; Observações Extraordinárias; Dados em Falta; Verificação de
Pressupostos; Classificação das Técnicas Multivariadas

6.2.1.5. Syllabus:
Population and Sample.
Statistical Analysis Method.
Data Collection: The Survey Design.
Data Compilation: An Introduction to SPSS®.
Review: Descriptive Statistics; Random Variables; Statistical Inference.
Testing One-Group Mean.
Comparing Two-Group Means.
ANOVA.
MANOVA.
Regression Analysis: Simple Regression; Multiple Regression; Logistic Regression.
Discriminant Analysis.
Factor Analysis.
Cluster Analysis.
General Considerations: Sample Size; Outliers; Missing Values; Assumptions Evaluation; Multivariate
Techniques Classification.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Abordam-se diferentes tipos de amostragem e sublinha-se a importância do questionário. Apresentam-se as
técnicas estatísticas mais utilizadas na análise de dados. Recorre-se a software especializado para obter
resultados e procede-se à sua interpretação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Alternative sampling processes are discussed and the role played by the questionnaire is underlined. The most
applied statistic techniques for data analysis are presented. Dedicated software is used to obtain results and
the outputs generated are interpreted.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição com recurso a slides e aulas de exemplificação com utilização do software SPSS®.
Dois trabalhos individuais (30% cada um) e um exame final escrito sem consulta (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures using slides and illustrating lectures using SPSS®.
Two individual works (30% each one) and a final written examination (40%; no consultation allowed).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A exposição teórica transmite o conhecimento, enquanto as sessões exemplificativas preparam para a ação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical introduction confers the knowledge while illustrating sessions provide the practical skills needed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ferreira, J.V., Análise de Dados - Notas de Apoio, UA.
Guimarães, R.C. e J.S. Cabral, Estatística, McGraw Hill.
Hair, J.F., R.E. Anderson, R.L. Tatham e W.C. Black, Multivariate Data Analysis, Prentice Hall.
Pestana, M.H. e J.N. Gageiro, Análise de Dados para Ciências Sociais, Edições Sílabo.
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Mapa IX - Avaliação e Gestão de Projectos/Project Management and Evaluation

6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação e Gestão de Projectos/Project Management and Evaluation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Fernandes Mota, 45 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Ferreira Polónia, 45 H

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo geral do curso é desenvolver conhecimentos e competências em termos de gestão de projetos e
avaliação de decisões de investimento no contexto da Tradução Especializada e Gestão.

Os alunos deste curso deverão ser capazes de:
1.Compreender e desenvolver conhecimentos técnicos e científicos sobre o processo de gestão de projetos.
2.Compreender os tópicos essenciais na área de avaliação do projeto, tais como: o valor do dinheiro no tempo,
valor económico de um projecto de investimento; fundamentos da avaliação das decisões de investimento -
risco e retorno; indicadores económicos de mérito e critérios de aceitação, a estimativa de fluxos de caixa
relevantes e o custo de oportunidade do capital.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The overall objective of the course is to develop knowledge and skills in terms of project management and
investment decisions evaluation in the context of Specialized Translation and Management.

Students of this course should be able to: 
1.Understand and develop technical and scientific knowledge about the project management process.
2.Understanding the essential topics in the area of project evaluation, such as: the time value of money;
economic value of an investment project; foundations of evaluation of investment decisions - risk and return;
economic indicators of merit and acceptance criteria, estimation the relevant cash flows and the opportunity
cost of capital.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Processo da Gestão de Projectos:
Conceitos de projecto e de gestão de projectos. Tipologia de projectos. Fases de um projecto e ciclo de vida de
um projecto. Estrutura e influências organizacionais na gestão de projectos. 
Gestão do Tempo, dos Custos e da Qualidade: Estrutura hierárquica das actividades (work breakdown
structure). Definição de actividades. Estabelecimento da sequência de actividades. Estimação da duração de
cada actividade. Calendarização do projecto e controlo do tempo. Instrumentos operacionais de planeamento
do tempo. Planeamento e gestão dos recursos (utilização do Microsoft Project).
Avaliação de Projectos de Investimento: Conceito de valor económico de um projecto de investimento.
Fundamentos da avaliação das decisões de investimento: risco e retorno, dimensão temporal do valor do
dinheiro.
Avaliação económica das decisões de investimento: pressupostos e aplicabilidade dos principais métodos de
avaliação.

6.2.1.5. Syllabus:
PROJECT MANAGEMENT
1.Introduction and development
2.Project Definition
3.Activities, Time and Resources
4.Work Breakdown Structure
5.GANTT
6.PERT
7.CPM (Critical Path Method)

PROJECT EVALUATION
1.Introduction.
2.Income Regime of Compound Interest.
3.Repayment of loans Classic.
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4.Basics of investment appraisal.
5.Concept of economic value of an investment project.
6.Fundamentals of assessment of investment decisions: risk and return.
7.Project formulation: identification and characterization of the variables of the project.
8.Economic evaluation of investment decisions, assumptions and applicability of the main methods of
evaluation.
9.Indicators of economic merit and acceptance criteria.
10.Estimation of relevant cash flows and the opportunity cost of capital.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de Avaliação e Gestão de Projectos tem como objectivos principais: a sensibilização dos
participantes para a importância da aplicação das técnicas de gestão de projectos numa àrea empresarial
(Tradução Especializada e Gestão), cuja estrutura organizacional predominante é o projecto; e, todos os
projectos deverão ser alvo de uma avaliação prévia sobre a sua viabilidade económico-financeira.
Os dois primeiros módulos da unidade curricular – Avaliação e Gestão de Projectos, relacionam-se com a
temática da Gestão de Projectos e, o terceiro módulo é dedicado à temática da Avaliação de Projectos.
Actividades - utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de técnicas de gestão de projectos - utilização
de um software de Gestão de Projectos – MS Project. 
Utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de metodologias de avaliação de projectos. Conjugação do
uso das técnicas anteriormente referidas com a utilização de uma folha de cálculo - MS Excel.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course Project Management and Evaluation has as main objectives: the awareness of participants on the
importance of applying the techniques of project management in a business area (Specialized Translation and
Management), whose organizational structure is predominantly project, and all projects should be subject to a
prior assessment of their economic and financial viability.
The first two modules of the course Project Management and Evaluation are related to the topic of Project
Management, and the third module is devoted to the topic of Project Evaluation.
Activities - training, with the use of theoretical exercises and case studies, of project management techniques -
use of a Project Management software - MS Project (definition of activities, their durations, precedence and
resources consumed).
Training, with the use of theoretical exercises and case studies, of evaluating projects methodologies - use of a
spreadsheet - MS Excel, to suit the methods used to evaluate projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas terão um carácter problematizador, com ênfase na reflexão e análise crítica dos
temas do programa e na exposição e resolução de pequenos problemas que servem para introduzir e
solidificar os conceitos apresentados. A metodologia de aprendizagem utilizada será activa, recorrendo a
leituras, análises e discussão do material teórico sugerido, problemas práticos ou de casos de estudo sempre
que for oportuno e análise crítica de artigos de investigação científica na área da Gestão e Avaliação de
Projectos aplicada à Tradução Especializada e Gestão.

Avaliação contínua a) ou exame final b):
a1. Apresentação de um tema (proposto) inserido no programa da disciplina – trabalho escrito; 
a2. Apresentação de um tema (proposto) inserido no programa da disciplina – apresentação oral;
a3. Discussão de um tema (proposto) inserido no programa da disciplina – discussão do trabalho de outro
grupo;
b. Desenvolvimento de um Case Study - Avaliação e Gestão de Projectos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The practical classes will have a character problem-solving, with emphasis on reflection and critical analysis of
the themes of the program and the exposure and resolution of minor problems that serve to introduce and
solidify concepts presented. The methodology used will be active learning, using readings, analysis and
discussion of the suggested theoretical material, practical problems or case studies where relevant and critical
analysis of scientific research papers in the field of Project Management and Evaluation applied to Specialized
Translation and Management.
Assessment will be continuous, in the form summative / formative :
a1. Presentation of a topic (proposed) inserted in the syllabus - written work;
a2. Presentation of a topic (proposed) inserted in the syllabus – oral presentation;
a3. Discussion of a topic (proposed) inserted in the syllabus - discussion of the work of another group;
b. Development of a Case Study - Project Management and Evaluation.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Actividades - utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de técnicas de gestão de projectos - utilização
de um software de Gestão de Projectos – MS Project. 
Utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de metodologias de avaliação de projectos. Conjugação do
uso das técnicas anteriormente referidas com a utilização de uma folha de cálculo - MS Excel (VAL, TIR,
PAYBACK, ROI, ROE, ROA). 

Objectivos - Obtenção de conhecimentos teóricos necessários à gestão de projectos ao nível Organizacional -
Obtenção de conhecimentos práticos das ferramentas de planeamento, avaliação e controlo de custos, prazos,
recursos materiais, humanos e financeiros (Competências anteriormente adquiridas). Conhecimentos sobre
quais os constituintes de um projecto, projecto esse que terá que ser posteriormente gerido e avaliado (em
termos de viabilidade económica).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Activities - training, with the use of theoretical exercises and case studies, of project management techniques -
use of a Project Management software - MS Project (definition of activities, their durations, precedence and
resources consumed).
Training, with the use of theoretical exercises and case studies, of evaluating projects methodologies - use of a
spreadsheet - MS Excel, to suit the methods used to evaluate projects (NPV, IRR, payback ROI, ROE ROA).
Objectives - Obtain theoretical knowledge required to manage projects at the organizational level - Obtaining
knowledge of practical tools for the planning, evaluation and control of cost, time, material resources, human
and financial resources (skills previously acquired). Knowledge about which the components of a project, which
will be subsequently assessed and managed (in terms of economic viability).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Duncan, William. 1996. A Guide to the Project Management Body of Knowledge; 2nd ed. Project Management
Institute, Upper Darby, PA.
-Lewis, James. 1995. Fundamentals of Project Management. American Management Association; USA.
-Peterson, Pamela e Frank Fabozzi. 2002. Capital Budgeting. John Wiley & Sons.
-Miguel, António. 2006. Gestão Moderna de Projectos, Melhores Técnicas e Práticas, 2ª ed. FCA – Editora de
Informática.
-Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. and Allen, Franklin. 2007. Princípios de finanças empresariais, 8ª ed.,
McGraw-Hill, Lisboa.

Mapa IX - Biocatalisadores/Biocatalysts

6.2.1.1. Unidade curricular:
Biocatalisadores/Biocatalysts

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Rebelo Barreto Xavier, 30 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Dmitry V. Evtuguin, 90 H

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC:

Pretende que os alunos adquiram conhecimentos relativos às propriedades de biocatalisadores, suas
principais aplicações e potencialidades, nas várias áreas da biotecnologia, de modo a poderem estar

capacitados para manipular sistemas actuais e desenvolver novas aplicações em campos diversos.
No final da disciplina, os alunos deverão ter adquirido competências ao nível das propriedades de

biocatalisadores, das suas potencialidades de aplicações e das suas utilizações concretas, assim como
conhecerão os principais casos de aplicações industriais actuais. Os conhecimentos adquiridos pelos alunos,

permitir-lhes-ão também desenvolver novas aplicações de biocatalisadores em novas situações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims:

The students to acquire knowledge concerning the properties of biocatalysts, its main applications and potential
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in various areas of biotechnology, so that they can be able to use existing systems and develop new

applications in various fields. At the end of the course, students should have acquired skills at the level of the
properties of biocatalysts, their potential applications and their specific uses, as well as learn about the main

cases of industrial applications. The knowledge acquired by students, allow them also to develop new
applications of biocatalysts in new situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I. INTRODUÇÃO AOS BIOCATALISADORES Definição de biocatalisadores. Aplicações actuais e perspectivas
futuras de aplicações de biocatalisadores e tecnologia enzimática.

II. ENZIMAS COMO BIOCATALISDADORES Classificação, estrutura, função e mecanismos catalíticos gerais.
Quantificação da actividade de enzimas. Reacções catalisadas por enzimas controladas termodinâmica e

cineticamente. Cinética de reacções catalisadas por enzimas. Cinética de Michaelis-Menten, Km e kcat.
Reacções com mais que um substrato. 

III. IMOBILIZAÇÃO DE BIOCATALISADORES E SUAS APLICAÇÕES. Princípios básicos e parâmetros de
imobilização. Métodos de imobilização e suas vantagens.

IV. INTRODUÇÃO AOS REACTORES ENZIMÁTICOS
V. Tipos de reactores. 
VI. Uso de biocatalisadores em meios e condições não-convencionais. A água com agente “lubrificante” para a

flexibilidade e estabilidade de enzimas. Biocatálise.

6.2.1.5. Syllabus:

I. INTRODUCTION TO BIOCATALYSTS 
Definition of biocatalysts. Current applications and future prospects of applications of biocatalysts and enzyme

technology. 
II. ENZYMES AS BIOCATALYSTS
Classification, structure, function and general catalytic mechanisms. Quantifying the activity of enzymes.

Reactions catalyzed by enzymes thermodynamics and kinetically controlled. Kinetics of reactions catalyzed by
enzymes. Kinetics of Michaelis-Menten Km and kcat. 

III. IMMOBILIZED BIOCATALYSTS AND ITS APPLICATIONS 
Basic principles and parameters of immobilization. Methods of immobilization. 

IV. INTRODUCTION TO ENZYME REACTORS 
V. TYPES OF REACTORS.

VI. BIOCATALYSTS USE IN NON-CONVENTIONAL MEDIA AND CONDITIONS 
Water as a “lubricant” for the flexibility and stability of enzymes. 

Biocatalysis.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
As competências específicas definidas são adequadamente postas em prática nas aulas P. Ao realizarem os

relatórios dos trabalhos experimentais os alunos fazem os cálculos adequados para interiorizarem os
conceitos e conteúdos básicos das aulas T. Ao esclarecerem as suas dúvidas concretas durante as aulas OT,

ao realizarem a discussão dos relatórios com o docente, e ao fazerem os testes prático e teórico no final do
semestre desenvolvem e adquirem as competências propostas. 

Por outro lado as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articulados
entre si e com as metodologias de avaliação implementadas, nomeadamente no que se refere à ligação entre a
forma como os conteúdos são abordados ao longo do semestre, a construção dos testes, nomeadamente em

termos da natureza das questões, do grau de dificuldade e dos critérios de avaliação. Avaliação de natureza
prática e contínua (40%) e por exame final (60%).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The specific defined competencies are properly implemented in classes P. By doing the written reports from
experimental classes, students make the necessary calculations to really understand the concepts and basic

contents taught in classes T. By clarifying real and specific questions during class OT, by carrying out the
discussion of the written reports with the teacher, and by doing the practical and theoretical tests at the end of

the semester, students develop and acquire the proposed skills of the UC. 
On the other hand, the teaching methodologies and the learning objectives are properly articulated with each

other and with the evaluation methodologies implemented, particularly as regards the link between the way the
contents are covered throughout the semester, the construction of the tests, particularly in terms of the nature

of the questions, the degree of difficulty and the assessment criteria. Combined continuous assessment of P
classes (40%) and by final exam (60%).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

expositivas da matéria (T) e aulas laboratoriais onde os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos (PL).
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Assim ao longo do Semestre os alunos em grupos de 2 ou 3 fazem

(i) resolução dos trabalhos práticos laboratoriais.
(ii) elaboração dos respetivos cálculos em folhas de cálculo

(iii) escrita de relatórios de cada trabalho prático.
(iv) discussão dos relatórios corrigidos com o docente.

(v) um teste prático e um teste teórico.
A avaliação é Discreta (artigos 29º a 31º do REUA) compreendendo: 
- a avaliação da componente laboratorial da disciplina com um peso de 60% sendo constituída por: preparação

e execução dos trabalhos 15%; relatórios e sua discussão com o docente 50%; teste prático 35%.
- um momento de avaliação realizado na época de exames (exame final sobre toda a matéria lecionada na

componente teórica) com peso 40%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology is adapted to the type of classes (2 h T and 2 h PL) with lectures (T) and laboratory

classes (PL) where students apply theoretical concepts. During the semester the students in groups of 2 or 3
make:

(i) Resolution of practical laboratory work.
(ii) Preparation of their calculations in spreadsheets.

(iii) Written reports of each Laboratorial practical work.
(iv) Discussions about the corrected reports with the professor.

(v) 2 tests: one concerning the theoretical classes and the other the laboratory classes.The evaluation is
articulated with the objectives being discreet (Articles 29 to 31 of REUA) comprising:

- Assessment of the laboratory component of the course with a weight of 40% comprised of: preparation and
execution of work 20%, reports and discussion with the professor 50%; oral presentation of work 30%.
- A moment of assessment conducted at the time of examination (final examination on all subjects taught in

theoretical component), with 60% weight.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A metodologia de ensino está integralmente articulada com os objetivos de aprendizagem do seguinte modo:

Os conceitos teóricos são lecionados e os mais importantes aplicados nas aulas P. Assim a preparação dos
trabalhos laboratoriais, as metodologias de cálculo e a sua aplicação e ainda a apresentação de resultados nos
relatórios, proporcionam aos alunos uma aprendizagem contínua e integrada dos conteúdos da disciplina.

Assim a componente laboratorial proporciona:
i) um maior aprofundamento dos conceitos adquiridos e acompanhamento das matérias por parte dos alunos;

ii) adquirir metodologias de cálculo, de apresentação e discussão de resultados sob a forma de relatórios
iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, que permite ao docente corrigir problemas

atempadamente aproveitando as sessões OT 
As OT são ainda um fórum de discussão semanal para esclarecimento de dúvidas gerais, discussão dos

resultados dos trabalhos laboratoriais ou dos relatórios corrigidos atempadamente.
A aquisição dos conceitos teóricos é ainda testada no exame final. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is linked and integrated with the learning objectives as follows:

The most important theoretical concepts are applied in lessons P. Thus the preparation of laboratory work, the
calculation methodologies and their application and presentation of results in reports provide students an

integrated and continuous learning of course contents.
Thus the laboratory component provides:
i) a deeper and continuous understanding of the concepts acquired by students;

ii) acquire calculation methodologies, presentation and discussion of results in the form of written reports
iii) information contained on the progress of the students, which allows the teacher to correct problems in the

right time using OT sessions for calling specific groups in order to present their attempted correct reports;

The OT is also a discussion forum for general discussion of doubts, laboratory results, and corrected reports.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia de Base: Hans Bisswanger, Practical enzymology. Wiley-VCH, cop., Weinheim, 2004.Joaquim M.S.

Cabral, Maria Raquel Aires-Barros, & Miguel Gama, Engenharia Enzimática. Lidel, Edições Tècnicas, Lisboa,
2003. Klaus Buchholz, Volker Kasche, &Uwe Theo Bornscheuer, Biocatalysts and Enzyme Technology. Wiley-

VCH Verlag & Co. KGaA, Weinheim, 2005. 
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Bibliografia Complementar: Robert A Copeland, Enzymes: a practical introduction to structure, mechanism, and
data analysis. John Wiley & Sons, New York, 2000.Wolfgang Aehle, Enzymes in industry: production and

applications. Wiley-VCH, cop., Weinheim, 2004.John R. Whitaker, Alphons G. J. Voragen, & Dominic W. S. Wong,
Handbook of food enzymology. Marcel Dekker, New York, 2003.Helmut Uhlig, Industrial enzymes and their

applications. John Wiley, cop., New York, 1998.Ronald Breslow, Artificial enzymes. Wiley-VCH, cop., Weinheim,
2005.Giacomo Carrea and Sergio Riva, Organic synthesis with enzymes in non-aqueous. Wiley-VCH, Weinheim,

2008.

Mapa IX - Biomateriais /Biomaterials

6.2.1.1. Unidade curricular:

Biomateriais /Biomaterials

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena Figueira Vaz Fernandes, 45 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Os objectivos principais da UC são:
-Fornecer aos alunos conhecimentos que lhes permitam distinguir os diversos tipos de materiais que são

usados em medicina e respectivas aplicações com base nas suas características estruturais e superficiais e
nas formas de interacção com os tecidos envolventes.

- Introduzir os alunos nas questões relacionadas com os aspectos éticos e regulamentares dos biomateriais e
dispositivos médicos tendo por base as normas exigidas nos ensaios pré-clínicos e clínicos..

- Enquadrar a área dos biomateriais, enquanto ciência e engenharia de materiais, no conjunto das outras áreas
interdisciplinares, tais como a Biologia, Biomecânica, Medicina, Farmácia.

No final da UC o estudante deverá ser capaz de:
- Compreender as diferenças entre os vários tipos de biomateriais e a forma como interactuam com os tecidos

- Entender a interdisciplinaridade da área dos biomateriais e promover o diálogo com as várias especialidades
envolvidas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objectives of this curricular unit are:
-Provide the students with the knowledge to distinguish the different types of materials used in medicine and

their applications based on their structural and surface characteristics and types of interaction with the
surrounding tissue.

- Introduce the students on issues related to the ethical and regulatory aspects of biomaterials and medical
devices based on the standards required in the pre-clinical and clinical assays.

- Frame the area of biomaterials, as materials science and engineering in the set of other interdisciplinary areas
such as Biology, Biomechanics, Medicine, Pharmacy.

At the end of the curricular unit the student must be capable of:

- Understand the differences among the various types of biomaterials and how they interact with the tissues
- Understand the interdisciplinary area of biomaterials and promote a professional dialogue with the various
specialties involved.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Classes de materiais biomédicos. 

- Interacção do material com o meio biológico: biocompatibilidade, biomineralização, biointegração,
trombogénese, biodegradação. 

- Mecanismos de biodegradação, biomineralização e interacção local e sistémica. 
- Características comparadas dos materiais. 
- Evolução dos materiais e técnicas de fabrico. 

6.2.1.5. Syllabus:
- Classes of biomedical materials.
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- Interaction of the material with the biological environment: biocompatibility, biomineralization, biointegration,
thrombogenesis, biodegradation.

- Mechanisms of biodegradation, biomineralization and local and systemic interaction.
- Compared characteristics of materials.

- Evolution of materials and manufacturing techniques.
- Smart Materials.

- Stages and experimental techniques for the characterization of biomedical materials.
- Regulatory aspects and standards for biomaterials and biomedical devices

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O aumento da esperança média de vida da população e a procura de melhor qualidade de vida constituem a
prinicipal motivação para os enormes avanços na área da ciência e engenharia de biomateriais, associadas a

disciplinas como a Biologia, Medicina ou Farmácia. Pra tal foram fundamentais não só a rápida evolução das
técnicas de fabricação e caracterização de materiais mas também a introdução de novas estratégias na
medicina regenerativa, inseparável do conceito de engenharia de tecidos. Neste contexto e face aos objectivos

da disciplina, foram contemplados nos conteúdos programáticos os tópicos considerados relevantes para a
integração e debate da temática dos biomateriais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The increase of the population life expectancy and the demand for a better quality of life establish the main

motivation for the enormous advances in science and engineering of biomaterials, associated with disciplines
such as biology, medicine or pharmacy. An essential contribution for these advances was given by the rapid
evolution of processing and characterization techniques and also by the introduction of new strategies in

regenerative medicine, closely attached to the concept of tissue engineering. In this context and given the
objectives of the course the syllabus has included a set of topics considered relevant for the integration and

debate on the topic of biomaterials. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino nesta UC está estruturado em aulas expositivas de matérias consideradas chave para a

compreensão do comportamento de biomateriais, palestras por especialistas da área de ciência e engenharia
de biomateriais e relacionadas (biólogos, médicos, utilizadores finais de biomateriais) e aulas de discussão de

artigos recentes, seleccionados pelo docente e sorteados numa aula, que sejam elucidativos do estado da arte
nos vários tópicos abordados na UC. 

Material disponibilizado na plataforma Moodle.
Os conhecimentos adquiridos nesta UC são avaliados através de um exame final individual (70% da nota final) e

da apresentação e discussão pública de um artigo atribuído a cada grupo de 2 alunos no decorrer do semestre
(30% da nota final). As provas são realizadas com consulta de todo o material fornecido durante as aulas e

qualquer tipo de bibliografia em suporte de papel. Os alunos têm ainda acesso a uma época de
Recurso/Melhoria na época estipulada no calendário escolar da UA.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching in this course is structured in tutorial lectures devoted to topics of key importance for the
understanding of the biomaterials behavior, lectures by experts in the area of biomaterials science and

engineering and related fields (biologists, doctors, end users of biomaterials) and discussion of recent papers
selected by the professor and illustrative of the state of the art in the various topics covered in the UC.

Didactic material available at the UA e-learning platform Moodle.
The knowledge assessment is made through an individual final exam (70% of final grade) and a public
presentation and discussion of an article assigned to each group of 2 students during the semester (30% of final

grade). The examinations are open-book and the students are allowed to consult all material provided in the
classes and any written bibliography. All students have also access to a last chance examination

(Recurso/melhoria) in a date scheduled in the UA academic calendar.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Face aos objectivos de aprendizagem da UC, a metodologia de ensino é articulada no sentido de fornecer aos
alunos os conhecimentos sobre os temas relacionados com a ciência e engenharia dos Biomateriais,

associadas a disciplinas afins, como a Biologia, Medicina, Farmácia, de criar autonomia no estudo e de
estimular a capacidade de inovação. 

No final o estudante deverá ser capaz de distinguir os vários tipos de biomateriais e de compreender como é
feita a sua interacção com o meio fisiológico envolvente. Deverá também ser capaz de avaliar criticamente os

vários biomateriais comercializados, identificar propriedades e discutir o desempenho, tendo como finalidade a
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proposta de soluções alternativas para os casos em que não sejam respeitados os requisitos impostos pela
regulamentação. Esperar-se-á finalmente que o estudante tenha adquirido a capacidade de entender a

interdisciplinaridade da área dos biomateriais e de promover o diálogo com as várias especialidades
envolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Based on the learning objectives of the course, the teaching methodology is articulated in order to provide the
students with the appropriate knowledge on the subjects related to biomaterials science and engineering,

associated with related disciplines such as biology, medicine, pharmacy, to create study autonomy and to
stimulate innovation capacity.
At the end of the course the student should be able to distinguish the various types of biomaterials and

understand how they interact with the surrounding physiological environment. He should also be able to
critically evaluate the various commercial biomaterials, to identify their properties and discuss their

performance, aiming to propose alternatives for the cases that do not fulfill the requirements imposed by the
regulations. Finally it is expected that the student has acquired the ability to understand the interdisciplinary

area of biomaterials and to promote the dialogue with the various specialties involved.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine. Eds. B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J.

E. Lemons, Academic Press, San Diego, (1996); 
- Principios de Ciencia e Engenharia de Materiais, W F Smith, McGraw Hill, (1998) 

-Frontiers in Tissue Engineering, Ed. C. W. Patrick Jr., A. G. Mikos, L. V. McIntire, Pergamon Press, Oxford,
(1998).

-Artigos seleccionados sobre tópicos do programa da disciplina e discutidos e apresentados pelos alunos

(grupos de 2 alunos) no período lectivo.

Mapa IX - Empreendedorismo / Entrepreneurship

6.2.1.1. Unidade curricular:

Empreendedorismo / Entrepreneurship

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Jose Borges Gouveia 15 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objectivos para este semestre
- Fornecer o conjunto de técnicas utilizadas para formular e implementar uma ideia de negócio, através de

análises dos meios interno e externos, bem como através da análise da viabilidade económica e financeira do
plano de negócio;

- Estimular a atitude empreendedora no aluno através da compreensão do processo de detecção e de análise
das oportunidades.
O aluno deverá ser capaz de:

- Compreender o processo empreendedor;
- Conhecer as diversas áreas da gestão que são essenciais à criação de uma organização;

- Avaliar as ideias de negócios;
- Realizar um plano de negócios, com os respectivos planos operacionais, de marketing, estratégico,

económico e financeiro, bem como analisar a sua viabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives for this semester

- Provide a set of techniques used to formulate and implement a business idea through analysis of internal and
external environment, and through the analysis of economic and financial viability of the business plan;

- Encourage entrepreneurial attitude in students by understanding the process of detection and analysis of
opportunities.

The student should be able to:
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- Understand the entrepreneurial process;

- Learn the different areas of management that are essential to the create an organization;
- Evaluate business ideas;

- Make a business plan, with their operational, marketing, strategic, economic and financial plans, and analyze
its viability.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I - Introdução
- Conceitos

- Evolução Histórica
- Teorias

- Processo
- Empreendedorismo no Mundo

- Empreendedorismo em Portugal
II - Empreendedor

- Conceitos
- Evolução histórica
- Teorias

- Perfil
- Empreendedor no Mundo

- Empreendedor em Portugal
III - Gestão

- Estratégica
- Inovação

- Tecnologia
- Novas Ideias

- Oportunidade de Negócios
IV - Plano de Negócios
- Conceito

- Abrangência
- Conteúdo

- Guião
- Sumário Executivo 

- Descrição do Negócio e dos Empreendedores
- Planos Estratégico, de Marketing, de Operações, de Recursos Humanos, de Investimento, de Financiamento,

Estudos Económicos e Financeiros e Conclusão de Viabilidade

6.2.1.5. Syllabus:
I - Introduction

- Concepts
- Historical Development

- Theories
- Process

- Entrepreneurship in the World
- Entrepreneurship in Portugal

II - Entrepreneur
- Concepts
- Historical Development

- Theories
- Profile

- Entrepreneur in the World
- Entrepreneur in Portugal

III - Management
- Strategic

- Innovation
- Technology

- New ideas
- Business Opportunities
IV - Business Plan

- Concept
- Scope

- Content
- Guide

- Executive Summary
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- Description of the Business and the Entrepreneurs

- Plans of Strategic, of Marketing, of Operations, of Human Resources, of Investment, of Financing, Economic
and Financial Studies and Conclusion of the Feasibility

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Conteúdos programáticos apresentam conceitos, teorias e práticas que apoiam outras unidades curriculares e
fornecem maior contributo para a finalidade dos cursos atendidos pela disciplina que tem para este semestre

os objectivos de fornecer técnicas utilizadas para formular e implementar uma ideia de negócio, através de
análises dos meios interno e externos, bem como através da análise da viabilidade económica e financeira do

plano de negócio, bem como estimular a atitude empreendedora no aluno através da compreensão do processo
de detecção e de análise das oportunidades existentes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Syllabuses have concepts, theories and practices to support other courses and provide contribution to the
purpose served by the courses for this discipline that has its objectives for this semester of provide techniques

used to formulate and implement a business idea through analysis of internal and external environment, through
analysis of economic and financial viability of the business plan, as well encourage entrepreneurial attitude in

students by understanding the process of detection and analysis of existing opportunities.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com apresentação e discussão dos temas do conteúdo programático, com apresentação e discussão

das ideias e dos planos de negócio e com a aplicação prática dos conhecimentos durante todo o tempo e em
todas as aulas.

A Avaliação é discreta, com três momentos de avaliação durante o período lectivo:
1. Trabalho (com até 3 alunos) - Plano de Negócio
1.a) Ideia de Negócio -> 20% na classificação final

1.b) Plano de Negócio -> 40% na classificação final
2. Exame (individual) -> 40% na classificação final

Avaliação Final (individual) ->100% na classificação final (Apenas para os estudantes que explicitaram a sua
pretensão de acordo com o Artigo 30º, do REUA).

Exame de Recurso, Exame de Melhoria e Exame de Época Especial (individual) ->100% na classificação final
Obs.: Há marcação de faltas (Artigo 18º, do REUA).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes with presentation and discussion of issues of the program syllabuses, with presentation and
discussion of business ideas and business plans, and with practical application of knowledge during all time in

all classes.
Assessment is discrete, with three moments of evaluation during the classes period:

1. Essay (with till 3 students) - Business Plan
1.a) Business Idea -> 20% of final grade

1.b) Business Plan -> 40% of final grade
2. Exam (individual) -> 40% of final grade

Final Evaluation (individual) ->100% of final classification (Only to students that inform their intention according
with the Article 30º, of REUA).
Exam of Resource, Exam of Improvement and Exam of Special Season (individual) ->100% of final grade

Note: Absences are counted (Article 18º, of REUA)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Métodos de ensino apresentam aulas com discussão dos conceitos, teorias e práticas que apoiam outras
unidades curriculares e fornecem contributo para a finalidade dos cursos atendidos pela disciplina que tem

para este semestre os objectivos de aprendizagem e de fornecer capacidade para o aluno compreender o
processo empreendedor através das diversas áreas da gestão essenciais à criação de uma organização, bem

como avaliar as ideias de negócios e realizar um plano de negócios, com os respectivos planos operacionais,
de marketing, estratégico, económico e financeiro, bem como analisar a sua viabilidade

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methods have lessons with discussion of concepts, theories and practices that support other courses
and provide contribution to the purpose served by the courses for this discipline that has its learning objectives

for this semester for knowledge and provide capability to student understand the entrepreneurial process
through the different areas of management that are essential to the create an organization as well evaluate
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business ideas and make a business plan, with their operational, marketing, strategic, economic and financial
plans, and analyze its viability

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia sugerida: 

Hitt, M. A., et all. (2008), "Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases", 8th
Ed, Thomson.
Sarkar, S. (2007), "Empreendedorismo e Inovação", Escolar Ed, Lisboa.

Wheelen, T.& Hunger D. (2008), "Strategic Management and Business Policy: International Edition", 11th Ed,
Prentice Hall. 

Webliografia sugerida: 
www.anje.pt (Associação Nacional de Jovens Empresários)

www.gemconsortium.org (Global Entrepreneurship Monitor)
www.iapmei.pt (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação)

Mapa IX - Laboratórios de Bioquímica I / Biochemistry Laboratories I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratórios de Bioquímica I / Biochemistry Laboratories I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Rodrigues das Neves, 90 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno desenvolva e aperfeiçoe as competências necessárias para a resolução de problemas

científicos no âmbito da Bioquímica, particularmente no que diz respeito à análise de proteínas. Pretende-se
que perante determinado problema científico saiba escolher e aplicar as metodologias analíticas adequadas de

forma a responder às questões científicas que originaram o trabalho. Por fim pretende-se que o aluno seja
capaz de integrar, apresentar e discutir os resultados obtidos de uma forma critica.

Após a realização desta unidade curricular os alunos deverão saber:
-Aplicar diversas técnicas e metodologias experimentais para o estudo de problemas relacionados com análise
de proteínas. 

-Utilizar conhecimentos em Bioquímica no delineamento de experiências e projetos. 
-Organizar, interpretar e apresentar os resultados de forma clara e objetiva. 

-Fazer uma reflexão crítica do trabalho quer do ponto de vista do problema em estudo quer da adequação das
metodologias utilizadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students develop and refine the skills necessary to address scientific problems related to
protein analysis. They must be able to choose and apply the appropriate analytical methodologies in order to

answer the questions that led to the scientific work. Finally, it is also intended that students integrate, present
and critically discuss the obtained results.

After completion of this curricular unit students should:
-be able to perform several experimental techniques for the study of problems related to protein analysis.

-Use knowledge in Biochemistry for the design of experiments and projects.
-Organize, interpret and present the results in a clear and objective way.

- Make a critical reflection of the work from the point of view of the problem under study or about the
appropriateness of the methodologies used.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Problema científico em estudo: Avaliação da atividade anti-inflamatória de diversos inibidores farmacológicos.
I. Obtenção e preparação da amostra; 

II: Quantificação da proteína total;
III: Zimografia e SDS-PAGE; 

IV: Coloração dos géis;
V: Western-blotting; 
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VI: Outras abordagens para o estudo de proteínas: FACS, Imunocitoquímica, imunohistoquímica, ELISA, Arrays
de proteína.

VII: Digestão enzimática e identificação de proteínas por espectrometria de massa; 
VIII: Utilização de ferramentas bioinformáticas para tratamento de dados.

6.2.1.5. Syllabus:

Scientific problem under study: Evaluation of anti-inflammatory activity of various pharmacological inhibitors.
I. Collection and preparation of the sample,

II: Quantification of total protein, 
III: SDS-PAGE and zymography, 

IV gel staining procedures, 
V: Western-blotting; 

VI: Other approaches to the study proteins: FACS, Immunocytochemistry, immunohistochemistry, ELISA,
protein arrays
VII: Enzymatic digestion and identification of proteins by mass spectrometry;

VIII: Use of bioinformatics tools for data processing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O plano de estudos desta unidade curricular está estruturado de forma a conferir uma formação base relativa
às principais técnicas laboratoriais usadas no estudo de proteínas. Os conteúdos programáticos são deste
modo coerentes com os objectivos traçados para a unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit is structured to provide a training base on the main laboratory techniques

used in the study of proteins. The study plan is therefore consistent with the objectives of the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem um carácter essencialmente prático. Está organizada como um trabalho laboratorial

em contínuo em que se pretende responder a um problema científico previamente colocado. Os alunos
trabalham em grupos de 2 participando ativamente na execução de trabalho experimental. A avaliação é de

caracter discreto: 30% participação, 50% relatório final e 20% apresentação oral dos resultados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is mainly practical. It is organized as a continuous laboratorial work where it is intended to

answer to a previously formulated scientific problem. Students work in groups of two and actively participate in
the execution of experimental work. The evaluation is discreet in nature: 30%participation, 50% final report and

20% oral presentation of the results.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O principal objectivo da presente unidade curricular é o de dotar os alunos de valências que lhes permitam
encarar de forma critica problemas científicos no âmbito de Bioquímica, particularmente aqueles relacionados

com a análise de proteínas. Deste modo em termos de metodologia de ensino a unidade curricular tem uma
forte componente prática. Os alunos trabalham em grupos de 2 elementos de forma a poderem participar

ativamente na execução dos procedimentos experimentais. É dada grande enfase à apreciação crítica dos
resultados obtidos assim como à forma de os apresentar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The main objective of this curricular unit is to provide students valences that will allow them to critically
approach scientific problems in Biochemistry areas, particularly those related to protein analysis. Therefore in

terms of the teaching methodology the curricular unit has a strong practical component. Students work in small
groups of 2 elements in order to actively participate in the experimental procedures. It is also given great

emphasis to the critical appraisal of the results as well as how to present them.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L., and Randall, R. J., “Protein Measurement with the Folin Phenol

Reagent,” Journal of Biological Chemistry, 193 (1951): 265- 275.
-Speicher, D.W. (2004) Proteome Analysis. Interpreting the Genome, Elsevier. 

-Westermeir, R., Naven, T. (2002) Proteomics in Pratice: A laboratory manual of proteome analysis; Wiley-VCH. 
-Coligan J.E., Dunn B.M., Speicher D.W., Wingfield P.T, Ploegh H.L (2007) Current Protocols in Protein Science,
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John Wiley and Sons Inc, New York. 
-Walker J. (1996) The Protein Protocols Handbook, Humana Press Inc., New Jersey. 
-Westermeier, R. and S. Gronau (2005) Electrophoresis in practice: a guide to methods and applications of DNA

and protein separations, Weinheim: Wiley-VCH. 
-Simpson, R. (2003) Proteins and Proteomics: A Laboratory Manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory

Press. 
-Nelson, D. L. , Cox, M.M. (2008) Lehninger - Principles of biochemistry, 5th Ed, W.H. Freeman and Company, NY.

Mapa IX - Laboratórios de Bioquímica II/ Biochemistry Laboratories II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratórios de Bioquímica II/ Biochemistry Laboratories II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Rodrigues das Neves, 60 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno desenvolva e aperfeiçoe as competências necessárias para a resolução de problemas

científicos no âmbito da Bioquímica, particularmente no que diz respeito à análise de ácidos nucleicos e
estrutura de proteínas. Pretende-se que perante determinado problema saibam escolher e aplicar as

metodologias adequadas de forma a responder a questões científicas. Pretende-se que o aluno seja capaz de
integrar, apresentar e discutir os resultados obtidos de uma forma critica.

Após a realização desta unidade curricular os alunos deverão saber:
-Aplicar diversas técnicas ao estudo de problemas relacionados com análise de ácidos nucleicos e análise de

estrutura de proteínas. 
-Utilizar os conhecimentos em Bioquímica no delineamento de experiências e projetos. 
-Organizar, interpretar e apresentar os resultados de forma clara e objetiva. 

-Fazer uma reflexão crítica do trabalho quer do ponto de vista do problema em estudo quer da adequação das
metodologias utilizadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students develop and refine the skills necessary to address scientific problems related to

nucleic acid analysis and protein structure. They must be able to choose and apply the appropriate analytical
methodologies in order to answer the questions that led to the scientific work. Finally, it is also intended that
students integrate, present and critically discuss the obtained results.

After completion of this curricular unit students should:
-be able to perform several experimental techniques for the study of problems related to nucleic acid analysis

and protein structure analysis.
-Use knowledge in Biochemistry for the design of experiments and projects.

-Organize, interpret and present the results in a clear and objective way.
- Make a critical reflection of the work from the point of view of the problem under study or about the

appropriateness of the methodologies used.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Determinação de estrutura de proteínas por RMN: 

Spin nuclear; Populações de spins; Magnetização, excitação; o FID; Relaxação; O desvio químico.
- RMN 1D; O “Lock”; Permuta química; Sequências de impulsos em RMN; Acoplamento escalar; O NOE; RMN

1D de aminoácidos e proteínas
- Aquisição e processamento de experiencias 2D; COSY; TOCSY;NOESY;

- Estratégias de identificação sequencial; Comparação de espectros TOCSY eNOESY
- Determinação de estruturas 3D. Estratégias para proteínas > 20 kDa
- Utilização de programa Sparky a para a identificação sequencial de espectros e para a analise CSI

Genética Molecular:

-DNA não codificante;
-polimorfismos; múltiplos alelos; short tandem repeats. A frequência alélica. 

- Amplificação por PCR. 
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- Electroforese dos produtos de PCR

Expressão Génica: 

- RT-PCR e real time RT-PCR; 
- Sondas usadas para monitorização; 

- Desenho de primers; 
- Extracção de RNA; 

- Síntese de cDNA. 
- Amplificação PCR;
- Análise quantitativa

6.2.1.5. Syllabus:
Structure determination of proteins by NMR: 

- Nuclear Spin, spin populations; Magnetization, excitement, the FID; relaxation, the chemical shift; - 1D protein
NMR. The "Lock"; Chemical Swapping; Pulse Sequences in NMR; scalar coupling; -The NOE; 1D NMR for
amino acids and proteins

- Acquisition and processing of 2D experiments, COSY, TOCSY, NOESY
- Strategies for sequential identification; comparison of TOCSY and eNOESY spectra 

- Determination of 3D structures. Strategies for proteins> 20 kDa
- Use of the Sparky program for sequential spectra identification and for CSI analysis 

Molecular Genetics: 

- noncoding DNA; polymorphisms; multiple alleles; short tandem repeats. The allelic frequency; 
- PCR amplification; 

- Electrophoresis of PCR products

Gene Expression: 

- RT-PCR and real time RT-PCR; 
- Probes used; 

- Design of primers; 
- Extraction of RNA; 

- cDNA Synthesis. 
- PCR amplification; Quantitative Analysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O plano de estudos desta unidade curricular está estruturado de forma a conferir uma formação base relativa
às principais técnicas laboratoriais usadas no estudo de ácidos nucleicos e estrutura de proteínas. Os

conteúdos programáticos são deste modo coerentes com os objectivos traçados para a unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit is structured to provide a training base on the main laboratory techniques

used in the study of nucleic acids and protein structure. The study plan is therefore consistent with the
objectives defined for the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem um carácter essencialmente prático. Está organizada em três módulos de trabalho

laboratorial: Expressão génica, Genética Molecular e RMN de proteínas. Os alunos trabalham em grupos de 2
participando ativamente na execução de trabalho experimental. A avaliação é de caracter discreto tendo os
diferentes módulos a seguinte contribuição: Expressão Génica: 40%; Genética Molecular: 30%; RMN de

proteínas:30%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The curricular unit is organized into three laboratory work modules: Gene expression, Molecular Genetics and
protein NMR. Students work in groups of two and actively participate in the execution of experimental work. The
rating is discrete in nature having the different modules the following contribution: Gene Expression: 40%;

Molecular Genetics: 30%, NMR of proteins: 30%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
O principal objectivo da presente unidade curricular é o de dotar os alunos de valências que lhes permitam
encarar de forma critica problemas científicos no âmbito de Bioquímica, particularmente aqueles relacionados
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com a análise de RNA, DNA e estrutura de proteínas. Deste modo em termos de metodologia de ensino a

unidade curricular tem uma forte componente prática. Os alunos trabalham em grupos de 2 elementos de forma
a poderem participar ativamente na execução dos procedimentos experimentais. É dada grande enfase à
apreciação crítica dos resultados obtidos assim como à forma de os apresentar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main objective of this curricular unit is to provide students valences that will allow them to critically

approach scientific problems in Biochemistry areas, particularly those related to RNA, DNA and protein
structure analysis. Therefore in terms of the teaching methodology the curricular unit has a strong practical

component. Students work in small groups of 2 elements in order to actively participate in the experimental
procedures. It is also given great emphasis to the critical appraisal of the results as well as how to present
them.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
-- V.M.S. Gil e C.F.G.C. Geraldes, “Ressonância Magnética Nuclear (Fundamentos, Métodos e Aplicações)”,

Fundação Calouste Gulbenkian, 1987.
- J.N.S. Evans, “Biomolecular NMR Spectroscopy”, OUP, 1996.
- P.J. Hore, Nuclear Magnetic Resonance, OUP, 1998.

- http://www.cgl.ucsf.edu/home/sparky/manual/index.html
- Wishart & Sykes (1994) J. Biomol. NMR 4, 171

- Benecke M, (1997). DNA typing in forensic medicine and in criminal investigations: a current survey,
Naturwissenschaften 84, 181–188.

- Butler JM, (2001). Forensic DNA Typing, Academic Press, San Diego.
- Butler JM et al., (2003). Allele frequencies for 15 autosomal STR loci on U.S. Caucasian, African American, and

Hispanic populations, J Forensic Sci. 48, 908–911.
- Byrd, M. DNA, The Next Generation Technology is Here, http://www.crime-sceneinvestigator. net/dna.html

- Nolan, T., Hands, R. E., and Bustin, S. A. (2006) Quantification of mRNA using real-time RT-PCR. Nat. Protocols
1, 1559-1582.

Mapa IX - Polímeros I / Polymers I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Polímeros I / Polymers I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons, 60 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC visa:
uma formação de base sólida em ciência de polímeros dando ênfase à química de polímeros e ao

comportamento térmico.
No final da Disciplina, o aluno deve ser capaz de:
Classificar os polímeros e relacionar a sua estrutura com as propriedades. Explicar os fundamentos das

principais técnicas de polimerização. Escrever os passos dos principais mecanismos de polimerização, deduzir
e manipular as equações cinéticas e relacioná-las com a evolução e distribuição das massas moleculares

(MW). Explicar ao nível molecular e matematicamente a termoquímica destas reações e efeitos práticos.
Explicar o princípio do funcionamento das principais técnicas de determinação de MW e tratar os dados.

Relacionar a informação obtida por técnicas espectroscópicas com a composição.
Explicar a relação entre composição/ propriedades térmicas e o princípio do funcionamento das principais

técnicas de medição dessas propriedades bem como tratar dados.
Explicar o processo de cristalização de polímeros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims at providing a solid background in polymer science with emphasis on polymer chemistry and
thermal behavior. 
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At the end of this course the student should be able to:
Classify polymeric materials according to different criteria and correlate structure and properties. 

Explain fundaments of the main polymerization techniques; Sketch the steps of main polymerization
mechanisms, deduct and manipulate the corresponding kinetic equations and correlate them with the molecular

weight (MW) evolution and MW distribution.
Explain at molecular level and mathematically the thermochemistry of these reactions and consequences.

Explain the fundaments of the most relevant MW determination techniques and process data;
Correlate the information obtained from spectroscopic techniques and composition.

Explain the composition versus thermal properties relationship, the fundaments of the most important thermal
analyses techniques and process data.
Explain the crystallization of polymers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Importância económica /aplicações e impacto ambiental; polímeros naturais e sintéticos; relação estrutura

versus propriedades; breve introdução às principais técnicas de polimerização (massa, solução, suspensão e
emulsão).
2 – Polimerização por Etapas e polimerização radicalar: mecanismos e respetivas cinéticas; Evolução e

distribuição de Massas Moleculares; reações de co-polimerização; Termoquímica das reações de
polimerização.

3 – Análise termodinâmica de polímeros em solução; Técnicas de determinação de MWs: Osmometria de
pressão de vapor e osmometria de membrana; Viscosimetria; Cromatografia de Permeação; Aplicação das

espectroscopias de Infravermelho e de Ressonância Magnética Nuclear na caracterização química e
estrutural.

3 – Propriedades Térmicas de Polímeros: temperaturas de transição vítrea, fusão e de degradação;
Capacidade Calorífica e Entalpia de Fusão; Entalpia de Reação; Técnicas Experimentais de Medição: DTA, DSC

e TGA. Rudimentos sobre Cristalização de polímeros.

6.2.1.5. Syllabus:
1 – Economical relevance and applications and environmental impact; natural and synthetic polymers;

structures versus properties relationship; brief introductions to polymerization techniques (bulk, solution,
suspension and emulsion). 

2 – Step polymerization and radical polymerization: mechanisms and corresponding kinetics; Molecular weight
distributions; thermochemistry of polymerization reactions and co-polymerization reactions. 

3 – Thermodynamics of Polymer solutions; Techniques for molecular weight determination: vapour pressure
osmometry; membrane osmometry; viscometry and gel permeation chromatography; Use of Infrared and
nuclear magnetic resonance spectroscopies in structural and chemical characterisation of polymers.

3 – Thermal properties of Polymers: glass transition temperature, melting and degradation temperatures; heat
capacity and enthalpy of fusion; Experimental techniques: DTA, DSC and TGA. Fundamentals of crystallization

of polymers.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Seguindo uma abordagem idêntica à de vários especialistas e, visando uma formação geral mas quantitativa
em ciência de polímeros, a primeira parte é dedicada a conceitos simples mas fundamentais cuja compreensão
é crítica para a relevância da aprendizagem dos conteúdos seguintes. Seguidamente são estudados os

principais mecanismos de polimerização que são acompanhados pela dedução das equações das respetivas
cinéticas de reação (incluindo os aspetos termoquímicos), da evolução do grau médio de polimerização e da

respetiva distribuição de MWs. A segunda parte da UC foca as principais técnicas de caracterização de
polímeros com vista à determinação de MW e depois à composição recorrendo a técnicas espectroscópicas

(IV e RMN). A última parte da UC é dedicada ao estudo das propriedades térmicas, incluindo os rudimentos de
cristalização. 

Esta sequência de conteúdos permite a integração dos conhecimentos adquiridos assegurando uma sólida
formação de base em ciência de polímeros.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Following a strategy similar to many specialists in the field and aiming at a general but quantitative education in
polymer science the first part of the course is dedicated to simple but fundamental concepts whose

understanding is critical to assimilate the following contents. Next the main polymerization mechanisms are
studied along with the deduction of the corresponding reaction kinetic equations (including thermochemistry

issues) evolution of average degrees of polymerization and corresponding MW distributions. The second part of
the course focuses on the main characterization techniques used to determine MW and composition using
spectroscopic techniques (IR and NMR). The last part of the course is dedicated to the study of thermal

properties including crystallization. This sequence of contents allows the integration of the knowledge acquired
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ensuring a solid background in polymer science.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino da UC consiste em aulas expositivas, sempre que possível de modo interativo. Os

conteúdos são suportados por material didático de apoio disponível antecipadamente na plataforma de e-
learning. 

Tendo em conta o caracter quantitativo da UC são indicados vários exercícios numéricos cuja abordagem é
discutida em aula. A discussão da resolução desses exercícios é realizada durante a aula seguinte ou na OT.

Durante o semestre os estudantes trabalham em grupo executando tarefas específicas calendarizadas em
função da sequência dos conteúdos, e no final do semestre apresentam os principais resultados através de

uma apresentação e discussão oral.
A avaliação desta UC é discreta e compreende: dois testes um a meio do semestre (25%) e outro no final (35%)
assim como um trabalho (descrito acima) (40%). A nota mínima nos testes é 7,5 valores.

Sempre que possível é feita uma visita de estudo e/ou convidado um orador.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology of this course is based on lectures which are as much as possible interactive.
Didactic support materials are made available in advance in the e-learning platform (Moodle). In view of the
quantitative nature of this course students are provided with various numerical exercises whose solution

strategy is discussed in classroom. This is later followed up by the discussion of the resolution also in the
classroom or during OTs. During the semester students work in small groups on specific tasks which are

scheduled as function of the course syllabus sequence and the main results are presented and discussed orally
at the end of the semester. The evaluation of this course is discrete and includes: 2 tests one in the middle of the

semester (25%) and the second at the end (35%) plus the work developed during the semester as described
above (40%). The minimum mark for each test is 7.5. When possible a study visit and/or a lecture given by a

guest speaker are included.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino foi estabelecida de modo ao aluno atingir uma formação de base sólida em ciência de
polímeros, construída a partir de conhecimentos prévios e é baseada numa forte componente quantitativa e

compreensão dos vários conceitos ao nível molecular. Assim, a exposição dos conteúdos é feita de modo
interativo de modo a garantir que os estudantes aplicam conhecimentos previamente adquiridos, e é

intercalada com a discussão de resolução de exercícios numéricos de modo a assegurar que os objetivos de
aprendizagem são devidamente atingidos. 

A execução de tarefas em grupo, sobre dois tipos de polímeros distintos (cada um preparado por um dos
principais mecanismos de polimerização lecionados),calendarizadas em função da sequência dos conteúdos
proporciona:

i) a motivação do aluno para o tópico pois debruça-se sobre as aplicações dos conteúdos e reconhece a
relevância pratica desses conteúdos. 

ii) um maior acompanhamento das matérias por parte dos alunos;
iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, o que permite ao docente corrigir problemas

atempadamente;
A visita de estudo e/ou a palestra de um convidado visa demonstrar a relevância prática dos conteúdos da

disciplina assim como motivar os estudantes. De facto, sempre que possível o orador convidado é um ex-aluno
e nas empresas visitadas tenta-se identificar com antecedência a colaboração de ex-alunos. 

Para além das metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estarem adequadamente articuladas
entre si estão também articulados com as metodologias de avaliação implementadas, nomeadamente no que
concerne a ligação entre a forma como os conteúdos são abordados ao longo do semestre, atribuição de

tarefas e construção dos testes, nomeadamente em termos da natureza das questões, do grau de dificuldade e
os critérios de avaliação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology was established aiming at providing the student with a solid basic background in

polymer science based on previously acquired knowledge which is then developed quantitatively with an in
depth understanding of concepts at molecular level. With that in mind the contents are presented in an
interactive way to ensure that students apply previously acquired knowledge and the discussion is intercalated

with the resolution of numerical exercises so that the learning outcomes are duly achieved. Working in small
groups students solve various tasks during the semester addressing two different polymers (each prepared by

one of the main mechanisms lectured). These tasks are scheduled in line with the sequence of the contents
lectured in class and provide: 

(i) Students motivation for each topic as they focus on the practical application of the course contents. Thus,
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students recognize their relevance.

(ii) Students involvement;
(iii) Regular information to the lecturer about students’ progress allowing the possibility to correct problems on

time. 
The study visit and/or talk by a guest speaker aim at demonstrating the practical importance of the course

contents and thus motivate them. Whenever possible the guest speaker is an ex-student of the course and the
prior to the visits to companies, the collaboration of ex-students is identified. The teaching methodologies and

the learning outcomes are not just inter articulated amongst themselves they are also in line with the evaluation
methods implemented namely in what regards the way contents are lectured during the semester followed up

by the exercises and tasks assigned and the structure of tests including the type of questions, level of difficulty
and evaluation criteria.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

• P.C. Painter e M.M. Coleman, "Fundamentals of Polymer Science: and introductory text", Technomic
Publishing Co. (1997); 

• R. J. Young e P. A. Lovell; “Introduction to Polymers”, Chapman & Hall, 3rd Ed. (2011); 
• G. Odian, “Principles of Polymerization”, John Wiley & Sons Canada Ltd., 4th Ed. (2004); 

• L. H. Sperling, "Introduction to Physical Polymer Science ", Wiley-Interscience, 4th Ed (2006);
• S. Canevarolo Jr., “Técnicas de Caracterização de polímeros” Artliber Editora (2007);
• Macrogallery http://pslc.ws/mactest/maindir.htm

Mapa IX - Técnicas Instrumentais de Análise / Instrumental Techniques of Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:

Técnicas Instrumentais de Análise / Instrumental Techniques of Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Valdemar Inocêncio Esteves, 45 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Espera-se que o aluno saiba os fundamentos básicos teóricos, modo de funcionamento, vantagens e
inconvenientes dos métodos instrumentais de análise lecionados pelos docentes na UC Globalmente os tópicos
lecionados nesta UC não foram objeto de estudo no 1º ciclo de estudos.

Espera-se que o aluno desenvolva capacidades de resolver problemas analíticos e de propor novas soluções

analíticas. 

No laboratório deve ser capaz de aplicar, a nível de pré-investigação, os conhecimentos adquiridos na UC, no
sentido de resolver problemas de utilização da instrumentação em Química Analítica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is expected that the student knows the theoretical basis, mode of operation, advantages and disadvantages of
instrumental methods of analysis of the UC Globally topics taught in this UC were not studied at the 1st cycle of

studies.

It is expected that students develop analytical skills to solve problems and to propose new analytical solutions.

In the laboratory the student should be able to apply, at the level of pre-investigation, the knowledge acquired in
UC, in order to solve problems of the use of instrumentation in analytical chemistry

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Análise elementar inorgânica
Espectroscopias de emissão e absorção atómicas: técnicas analíticas com a formação de hidretos. Análise de

mercúrio. Espectroscopia de emissão atómica com plasma: ICP-AES;
Espectrometria de massa com fonte de plasma (ICP-MS).

Espectroscopia de fluorescência atómica.
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Análise elementar orgânica.

Espectroscopia de fluorescência molecular;
Princípios teóricos. Fluorimetria quantitativa; Instrumentação;

Espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier;
Princípios teóricos. Instrumentação. Técnicas de amostragem: técnicas de transmissão e de refletância (DRIFT

e ATR). Aplicações.
Métodos térmicos de análise: TG, DSC e DTA
Sensores de massa: piezoeletricidade, revestimento. Aplicações a gases e líquidos.

Sensores eletroquímicos;
Sensores potenciométricos. Elétrodos de referência. Elétrodos indicadores metálicos e de membrana;

Calibração. Interferências;
Análise por injeção em fluxo;

Princípios básicos. Técnicas e gradiente no modo de fluxo descontínuo.

6.2.1.5. Syllabus:
Inorganic elemental analysis

Atomic absorption and emission spectroscopies: analytical techniques with formation of hydrides. Analysis of

mercury. Atomic emission spectrometry with plasma atomization: ICP-AES
Mass spectrometry with plasma source (ICP-MS).

Atomic fluorescence spectroscopy

Organic elemental analysis.

Molecular fluorescence spectroscopy
Theoretical principles. Quantitative Fluorimetry. Instrumentation

Fourier Transform Infrared spectroscopy
Theoretical principles. Instrumentation. Sampling techniques: techniques of transmission and reflectance

(DRIFT and ATR). Aplications

Thermal Methods of Analysis: TG, DSC and DTA

Mass Sensors: Piezoezoelectricity, coating. Gas and liquid applications.
Electrochemical sensors.

Potentiometric sensors. Reference electrodes. Metallic and membrane indicator electrodes. Calibration.
Interferences.

Flow Injection Analysis(FIA)
Introduction and basic principles. Gradient techniques in the discontinuous flux mode.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram selecionados para complementar a formação do 1º ciclo de estudos, quer
aprofundando alguns conhecimentos quer dando a conhecer novas técnicas de análise instrumental.

Nas aulas de índole prática os alunos desenvolverão competências, no âmbito da utilização de técnicas
instrumentai de análise, com a profundidade suficiente para ficarem preparados para resolver novos

problemas e desafios da análise química.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus has been selected to complement the formation of the 1st cycle of studies, either with deeper
knowledge or through increased understanding of new techniques for instrumental analysis.

In practical classes students will develop skills in the use of techniques instrumental analysis, with sufficient
depth to be prepared to solve new problems and challenges of the chemical analysis.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas Teóricas de exposição dos conteúdos programáticos com recurso a meios audiovisuais.

- Aulas Praticas de laboratório para aplicação dos conhecimentos e capacidades adquiridos na componente
teórica da UC.

- Avaliação contínua constituída por 4 testes (um no final de cada conjunto de conteúdos programáticos
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lecionado por cada docente) e uma avaliação do trabalho laboratorial executado durante semestre.

- Os 5 elementos de avaliação têm igual peso na nota final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

- Lectures exposure of the syllabus with audiovisual media.

- Laboratory work for application of the knowledge and skills acquired in the theoretical component of UC.

- Continuous assessment consists of four tests (one at the end of each set of syllabuses taught by each

teacher) and an assessment of laboratory work performed during the semester.

- The five elements of evaluation have equal weight in the final grade

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino incluem aulas Teóricas expositivas e interpelativas em que os alunos são
envolvidos na discussão dos conceitos e na explicação dos fundamentos teóricos em que se baseiam as

várias técnicas instrumentais de análise lecionadas. Ao longo do semestre os conhecimentos vão sendo
avaliados com testes ao fim de cada conjunto de matéria lecionada.

As aulas práticas incluem uma componente de pesquisa bibliográfica que serve de suporte para a

programação de um ou mais trabalhos de laboratório onde os conteúdos teóricos são postos em prática. A
avaliação desta tarefa letiva é avaliada através de um relatório no formato de artigo de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methods include theoretical lectures in which students are involved in discussion of concepts and
explanation of the theoretical foundations that underlie the various instrumental techniques of analysis taught.

Throughout the semester, the knowledge will be assessed with tests after each set of material taught.

The practical classes include a component of bibliographic research which is the support for planning one or
more laboratory work where theoretical concepts are put into practice. The evaluation of this task is assessed

through a report in the format of the research paper.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Gomes, M. T. S. R. Bulk Acoustic Wave Sensors in Chemical Analysis em Smart Sensors and MEMS, Editors

Sergey Y. Yurish e M. T. Gomes, Kluwer Academic Publishers, Dordrech: 2004. 
-Ballantine Jr., D. S.; Wohltjen, H. Surface Acoustic Wave Device for Chemical Analysis. Anal.Chem. 1989, 61,

704A-715A. 
-Skoog, D. A.; Holler, F. J.; Nieman, T. A. Potentiometry in Principles of Instrumental Analysis, Harcourt Brace
College Publishers: USA. 1998.

Cattrall, R., W. Chemical Sensors; Oxford University Press Inc.: NewYork, 1997.
-Ruzicka, J.; Hansen, E. H., Flow Injection Analysis; John Wiley&Sons.: Nova York, 1981. 

-Christian, G.D. Analytical Chemistry. John Wiley & Sons, Inc., New york, 1994. 
-Christian, G.D. and O’Reilly, J.E. Instrumental Analysis. Allyn and Bacon, Inc., Sydney, 1986. 

-Jackson, K.W. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry and Related Techniques. Anal. Chem., 2000,
72, 159R-167R. 

-William Wesley, Thermal Analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1986

Mapa IX - Técnicas de Separação /Separation Techniques

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Separação /Separation Techniques

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Armando Jorge Domingues Silvestre, 42 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Fernando Manuel de Jesus Domingues, 42 H 
Valdemar Inocêncio Esteves, 21 H

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhecer a importância das técnicas separativas na química analítica qualitativa e quantitativa.
Descrever e aplicar os princípios teóricos da separação cromatográfica e eletroforética.

Identificar os diferentes componentes dos sistemas de cromatografia liquida, gasosa e de eletroforese capilar.
Conhecer o funcionamento e características dos detetores de espectrometria de massa normalmente

acoplados a sistemas separativos.
Conhecer os principais aspetos da otimização das condições analíticas (pe eficiência separativa e

sensibilidade), relacionando-os com os princípios teóricos da separação e com os diferentes componentes dos
equipamentos.

Identificar os diferentes processos de extração e purificação de amostras para análise cromatográfica e
selecionar os mais adequados para um grupo de compostos/técnica analítica.

Conhecer a importância da derivatização analítica na análise cromatográfica, e ser capaz de selecionar a
técnica mais adequada para um grupo de compostos/técnica analítica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To recognize the importance of separation techniques in qualitative and quantitative analytical chemistry.
To describe and apply the theoretical principles of chromatographic and electrophoretic separation.

To identify the components of the liquid and gas chromatographic systems and capillary electrophoresis.
To know the operating mode and characteristics of mass spectrometry detectors usually coupled to
chromatographic systems.

To know the aspects of the optimization of analytical conditions (eg separation efficiency and sensitivity), linking
them with the theoretical principles of separation and with the different components of the equipment.

To identify the processes of extraction and purification of samples for chromatographic analysis and select the
most suitable for a group of compounds/analytical technique.

To identify the importance of analytical derivatization in chromatographic analysis and be able to select the
most appropriate to a group of compounds/analytical technique.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução

Princípios da cromatografia 

Cromatografia Gasosa (GC)
Instrumentação, funcionamento e otimização de condições analíticas

Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa GC-MS
Análise quantitativa e qualitativa em cromatografia

Preparação de amostras para análise cromatográfica
Derivatização analítica

Cromatografia Líquida (HPLC)

Princípios gerais da cromatografia líquida 
Cromatografia em modo isocrático e modo gradiente

Cromatografia em fase normal e fase reversa
Instrumentação, funcionamento e otimização de condições analíticas

Electroforese Capilar (CE):
Instrumentação
Princípios gerais da electroforese capilar

Modos básicos da electroforese capilar

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction 
Principles of chromatography

Gas Chromatography (GC)
Instrumentation, operation and optimization of analytical conditions

Gas chromatography coupled to mass spectrometry GC-MS
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Quantitative and qualitative analysis in chromatography

Sample preparation for chromatographic analysis
Analytical derivatization

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
General principles of high performance liquid chromatography

Chromatography in isocratic and gradient mode 
Normal and reverse phase chromatography

Instrumentation, operation and optimization of analytical conditions

Capillary Electrophoresis (CE):

Instrumentation 
General principles of capillary electrophoresis
Basic modes of capillary electrophoresis 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O Programa de TS encontra-se organizado para que os alunos dos diferentes mestrados adquiram

conhecimentos sólidos sobre os princípios teóricos da separação cromatográfica, sobre os equipamentos
utilizados e sobre a otimização de condições analíticas, que lhes permitam vir a aplicar estas técnicas nos
contextos específicos da sua formação.

Para isso procura-se relacionar todos os aspetos relativos à otimização de cada uma das técnicas com os
princípios teóricos subjacentes, ilustrando a sua aplicação com exemplos diversos que cubram as áreas mais

especificas dos Mestrados a que a Unidade curricular é oferecida. Embora a UC não tenha uma componente
laboratorial, procura-se sempre que algumas aulas decorram no laboratório com demonstração, nos

equipamentos, dos conceitos abordados nas aulas teóricas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The TS program is organized for students of different levels to acquire solid knowledge about the theoretical

principles of chromatographic separation; about the equipment’s used about the optimization of analytical
conditions to allow them apply these techniques in specific contexts of their Master training.

To achieve that goal all aspects concerning the optimization of each technique are closely related with the
underlying theoretical principles and their application is illustrated with several examples which cover specific

areas of the Master degrees to which the course is offered. Although the course doesn't have a laboratory
component, some classes are carried out in the laboratory with equipments demonstration of the concepts

covered in the lectures.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está organizada dois períodos semanais de contacto, 1.5 +1.5h T além de 1h OT.

As T são suportadas por material didático de apoio disponível antecipadamente na plataforma de e-learning da
UA (Moodle). 

A UC funciona em “Avaliação Discreta”, com três testes ao longo do semestre. Os alunos podem optar por ser
avaliados por Exame Final e têm ainda acesso a uma época de Recurso/Melhoria.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The UC is organized two weekly periods, 1.5 + 1.5 h T plus 1h OT. The Ts are supported by teaching materials
available in advance on e-learning platform (Moodle).

TS evaluation involves three written tests. Students can choose to be evaluated via a Final examination and also
have access to a “Recurso/Melhoria” exam

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As metodologias de ensino/avaliação adotadas em TS estão definidas para que os alunos desenvolvam ao

longo do semestre as competências subjacentes aos objetivos definidos para a UC. Para tal, os conceitos
abordados são sempre ilustrados com exemplos de aplicação específicos representativos dos diversos

mestrados a que a UC é lecionada. Além disso, procura-se que alguns aspetos mais importantes de utilização
dos equipamentos sejam ilustrados em aulas de demonstração no Laboratório.

Por outro lado as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas
entre si e com as metodologias de avaliação implementadas, nomeadamente no que se refere à ligação entre a
forma como os conteúdos são abordados ao longo do semestre, e construção dos testes, nomeadamente em

termos da natureza das questões, do grau de dificuldade e os critérios de avaliação. Esta articulação tem por
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base o Manual de Boas Práticas de Avaliação do DQUA* 

*adaptado de RM Felder, “Designing Tests to Maximize Learning”, J Prof Issues Eng Ed & Practice 2002, 128, 1-
3.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching/evaluation methodologies adopted in EQF are designed so that students develop throughout the
semester the skills underlying the objectives defined for the UC. To achieve such goal, the concepts covered in

the T classes are illustrated with application examples specific of the different master degrees to which the UC
is offered. Furthermore some relevant aspects of the techniques are also illustrated with equipments

demonstration classes in the laboratory. 
On the other hand, teaching methodologies, and learning objectives are between them and also with the

evaluation, particularly in what concerns to the connection between the way the contents are covered
throughout the semester, and organization of the tests, particularly in terms of the nature of the questions, the

degree of difficulty and the evaluation criteria. This connection is based on the Manual of good practices of
evaluation of DQUA*

*adapted from RM Felder, “Designing Tests to Maximize Learning”, J Prof Issues Eng Ed & Practice 2002, 128,
1-3.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Capillary gas chromatography in food control and research, R. Wittkowski, R. Matissek, Technomic.

Introduction to Modern Liquid Chromatography: Lloyd R. Snyder, Joseph J. Kirkland, John W. Dolan, John Wiley
& SonsGas Chromatography and Mass spectrometry, a practical guide, F.G. Kitson, B.S. Larsen, C.E. Mcewen,

Academic PressIntrodução á cromatografia de gás-liquido de alta resolução. H.G. Chaves das Neves, A.M.
costa Freitas, dias de Sousa
R. Kuhn and S. Hoffstetter-Kuhn. Capillary Electrophoresis: Principles and Practice. Springer- Verlag, Berlin

Heidelberg. 1993

Mapa IX - Seminário I e II /Seminar I and II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário I e II /Seminar I and II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho 15H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Professores e investigadores de esta ou outras instituições, e quadros de empresas ligados a atividades de

I&D que são convidados para apresentar seminários na UA no âmbito do programa doutoral. Os orientadores
de doutoramento que acompanham a preparação do seminário pelo aluno. No ano letivo de 2012/13 foram

orientadores (ver lista abaixo):

Invited lecturers that are researchers and professors from our institution or other institutions, people from R&D

departments from various companies, invited to give lectures on specific topics for the students of the PhD
program at the University of Aveiro. The supervisors guide the students in the On the school year 2012/13 we
had thesis supervised by:

João Araújo Pereira Coutinho

Carlos Manuel Santos Silva
Ana Barreto Xavier

Luisa Seuanes Serafim
Francisco Avelino Silva Freitas

Dmitry Evtyugin
Mara Guadalupe Freire

Carmen Freire
João Rocha
José Richard Gomes

José António Lopes Silva
Zhi Lin
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Jorge Saraiva

Angela Cunha

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o estudante assista a um conjunto de 10 seminários / conferências, dos quais terá que realizar

um resumo de 1 a 2 páginas, e que elabore, apresente e discuta um seminário sobre um tema de investigação
ou prepare um artigo de revisão, cujos temas sejam diferentes do seu tema de doutoramento. O objetivo

principal desta UC é o alargamento do conhecimento científico dos estudantes.
No final desta unidade curricular o estudante deverá ter adquirido ou desenvolvido:

- Capacidade de compreensão, análise crítica e síntese de ideias novas e complexas apresentadas em
seminários / conferências a que assistiu;

- Capacidade de fazer pesquisa bibliográfica, conhecer e descrever de forma sintética o estado da arte de um
tema de investigação em forma de seminário ou de artigo de revisão;
- Capacidade de comunicação e discussão com os seus pares e a sociedade em geral sobre o tema do

seminário ou artigo de revisão que elaborou.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended that the student attend to a series of 10 seminars / conferences, from which he / she must write a

1-2 pages abstract, and to develop, publicly present and discuss a seminar on a topic of research or a review
article, whose subjects are different from their PhD thesis. The main objective of this course is broadening the

scientific knowledge of students.
At the end of this course the students will have acquired or developed:

- Abilities to understand, critical analysis and synthesis of new and complex ideas presented in seminars /
conferences which he/she attended;

- Ability to make bibliographical research, to know and describe in a synthetic way the state of the art of a
research subject in the form of seminar or review article;

- Communication skills and ability to discuss with their peers and society in general on the subject of the
prepared seminar or review article.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Esta unidade curricular tem duas componentes:
- Uma das componentes consiste num conjunto de dez seminários / conferências das várias áreas da

Engenharia Química e áreas afins a que os estudantes têm que assistir. Normalmente, há um conjunto mínimo
de cinco sugeridos pelo regente da unidade curricular e os outros poderão ser escolhidos dos seminários e/ou

conferências organizadas pela UA ou por outras instituições de ensino e investigação, mas carecem da
aprovação do Diretor de Curso.
- A segunda componente consiste num trabalho elaborado, apresentado e discutido publicamente pelo

estudante. Este trabalho pode consistir num seminário sobre um tema de investigação, diferente do da sua tese
de Doutoramento, ou por um artigo científico de revisão em formato de publicação em revista da área da Eng.

Química.

6.2.1.5. Syllabus:
This course has two components:

- One of the components is a set of ten seminars / conferences of various areas of chemical engineering and
related fields to which the students have to attend. Usually there is a minimum set of five suggested by the

regent of the course and the others may be chosen from the seminars and / or conferences organized by the
University of Aveiro or other education and research institutions, but require the approval of the Course

Director.
- The second component is a work prepared, presented and discussed publicly by the student. This work may

consist of a seminar on a topic of research other than their doctoral thesis, or a scientific review article, in the
format of publication, in a journal in the field of chemical engineering.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O estudante ao assistir a um conjunto de 10 seminários/conferências irá alargar os seus conhecimentos
científicos sobre diversos temas de investigação fora do âmbito estrito da sua tese de doutoramento. A

elaboração de um resumo de 1 a 2 páginas sobre o conteúdo dos seminários/conferências a que assistiu fá-lo-á
desenvolver o seu espirito de observação, análise crítica e síntese de ideias novas e complexas.

A pesquisa bibliográfica e elaboração de um seminário ou artigo de revisão, com a supervisão e ajuda do seu
orientador, permitir-lhe-á desenvolver a sua capacidade de fazer pesquisa bibliográfica, de conhecimento, de

análise crítica e de síntese do tema de investigação escolhido. A apresentação e discussão pública do
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seminário / artigo de revisão permitir-lhe-á desenvolver as suas capacidades de comunicação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Attending a series of 10 seminars / conferences, will broaden the students scientific knowledge on various
research topics beyond the narrow field of his PhD Thesis. The preparation of a 1-2 pages summary about the

content of the seminars / conferences they attended will allow the development of their observation skills,
critical analysis and synthesis of new and complex ideas.
The literature search and preparation of a seminar or review article, under the guidance and assistance of their

PhD Supervisor, allows developing their ability to carry a bibliographic research, and a critical analysis and
synthesis of the subject research chosen. The presentation and public discussion of the seminar / review article

will allow developing scientific communication skills for experts and non-experts in the field.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nesta UC o ensino é tutorial. O regente–Diretor do Curso do Programa Doutoral, conjuntamente com o
orientador, acompanha o estudante ao longo do semestre na escolha do seminários/conferências a que ele
assiste. A preparação do seminário ou artigo de revisão é acompanhado pelo Orientador da Tese de

Doutoramento. O regente da UC valida, logo no início do semestre, o tema do trabalho de seminário/artigo de
revisão que o estudante irá realizar em língua Inglesa. No final do semestre há a apresentação e discussão

pública do seminário/artigo de revisão, perante um júri nomeado pela comissão científica do Programa
Doutoral.

A avaliação consiste em duas componentes: 10% (resumos das conferências) + 90% (elaboração,
apresentação e discussão do seminário/artigo de revisão).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This course uses a tutorial supervision, the responsible - Director of the Doctoral Program, along with the
Supervisor, guides the students in the choice of seminars / conferences that they attend, while the written work

is accompanied by the PhD Thesis Supervisor. The UC responsible validates in the beginning of the semester,
the subject of the seminar work / review article that the student will present in English. At the end of the

semester there is a public presentation and discussion of the seminar / review article before a jury indicated by
the Scientific Commission of the PhD Program.

The assessment consists in two components: 10% (abstracts of conferences) + 90% (preparation, presentation
and discussion of the seminar / review article).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Esta unidade curricular está orientada essencialmente para o alargamento de conhecimentos científicos dos

estudantes, através da assistência a um conjunto de seminários / conferências de diversos temas de
investigação e ainda através da elaboração de um seminário ou artigo de revisão sobre um tema de

investigação. Estes trabalhos permitirão ao estudante alargar as sua capacidades de pesquisa bibliográfica,
análise crítica e síntese de ideias novas e complexas e de um determinado tema de investigação. A
apresentação e discussão pública do tema perante especialistas e não especialistas permitirá ao estudante

desenvolver as suas capacidades de comunicação de assuntos científicos para diferentes públicos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This course is strongly focused to broaden the scientific knowledge of students, by attending a series of
seminars / conferences of various research topics and also through the development of a seminar or review
article on a research topic. This work will allow the student to enlarge their abilities to perform bibliographic

search, critical analysis and synthesis of new and complex ideas and of a particular research topic. The
presentation and public discussion of the topic for experts and non-experts will allow the students to develop

their ability to communicate scientific issues to different audiences.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

A bibliografia desta UC será essencialmente baseada em artigos de revistas científicas do SCI de de elevado
índice de impacto e também em livros avançados e teses de doutoramento no tema do trabalho do trabalho de
seminário ou artigo de revisão. O supervisor irá ajudar / orientar o estudante na procura das referências

bibliográficas mas esta deverá ser em grande medida identificada pelo aluno para a elaboração do seu
seminário/ artigo de revisão.

The bibliography will be essentially based in articles from high impact SCI journal and also some books and PhD

thesis in the topic of the seminar or review article to be developed. The supervisor will help / guide the student in
the search of the bibliographic references but most of the required bibliography must be identified by the
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student during the preparation of the Seminar/revision article.

Mapa IX - Preparação do projeto de tese /Thesis project preparation

6.2.1.1. Unidade curricular:

Preparação do projeto de tese /Thesis project preparation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho 15 H

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Orientadores de doutoramentos que poderão ser docentes da Universidade de Aveiro com curriculum científico

relevante, Doutorados com curriculum científico relevante na área da Engenharia Química ou afim de outras
instituições de ensino ou de investigação ou propostos por empresas, com reconhecimento como especialista

pela comissão científica da Universidade de Aveiro. Em 2012/13 orientaram doutoramentos:

PhD supervisors that can be any faculty member of the University of Aveiro with relevant scientific curriculum,

a PhD from other teaching or research institution with a relevant scientific curriculum in Chemical Engineering
or a specialist from industry recognized by the scientific committee of the University of Aveiro. On the year

2012/13 we had thesis supervised by:

João Coutinho
Carlos Manuel Silva

Ana Barreto Xavier
Luisa Serafim

Francisco Avelino 
Dmitry Evtyugin

Mara Freire
Carmen Freire
João Rocha

José Richard Gomes
José A. Lopes Silva

Zhi Lin
Jorge Saraiva

Angela Cunha

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se com esta disciplina que o aluno possa desenvolver uma autonomia na definição do seu percurso

científico, identificando os principais desafios na área do seu plano de trabalhos e a definição de uma
metodologia para os abordar, adquirir capacidade de compreensão sistemática no domínio científico e

tecnológico de estudo e competências, aptidões e métodos de investigação no domínio científico e tecnológico
de estudo;

Esta UC requer um estudo aprofundado da área de conhecimento fortemente suportada pelo seu orientador.

Espera-se que no fim da disciplina o aluno possa apresentar um plano de trabalho para a Tese de
Doutoramento e o possa defender perante um júri.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this course is to develop on the student autonomy in the definition of his working plan, identifying the
major challenges in his scientific subject and defyning the methodologies to tackle them; ability to

systematically understand the scientific and technological field of study; and skills and research methods in the
scientific and technological field of study;

This course requires a deep study of the scientific area of study, strongly supported by the supervisor. It is
expected that at the end of the course the student can submit a work plan for the PhD thesis and can present it
in front of a jury.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
N.A.
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6.2.1.5. Syllabus:
N.A.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

N.A.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
N.A.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta disciplina o ensino é tutorial sendo o trabalho do aluno fortemente suportado por parte do Orientador. O
aluno deverá ter acesso a fontes de informação que lhe permitam claramente perspetivar a área de trabalho e

realizar um estudo de estado da arte sobre ela, assim como identificar potenciais problemas e levantar
hipóteses que o conduzam à proposta de uma metodologia para os resolver.

A avaliação é feita através da apresentação oral do trabalho perante um júri nomeado pela comissão científica
do Programa Doutoral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course uses a tutorial teaching methodology where the student's work is strongly supported by the
guidance and orientation of his PhD Advisor. The student must have access to information sources that will

provide him with a comprehensive vision of the scientific field so that he will be able to carry out a study on the
state of the art, as well as to identify problems and hypotheses that will lead him to the proposal of methodology

to tackle them in the form of a working plan for his PhD thesis.
The evaluation is made by the oral presentation of the work developed in front of a jury nominated by the

Scientific Commission of the PhD Program.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta disciplina sendo fortemente focada no desenvolvimento de competências de autonomia e na aquisição de

conhecimentos aprofundados numa área específica do conhecimento por parte do aluno requer uma
metodologia de ensino personalizada, adequada às características do aluno e dirigida ao assunto em estudo,

para o qual apenas a orientação tutorial é adequada. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is heavily focused on the development of autonomy skills and in acquiring deep and specialized

knowledge on a particular field of work by the student. It requires thus a personalized teaching that is tailored to
the student’s idiosyncrasies and learning type, and directed to the scientific subject under investigation. Only

the tutorial supervision is adequate to these purposes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Variável com o tema de investigação. A ser fornecida pelo orientador da tese 

To be provided by the supervisor of the PhD thesis according to the subject of research.

Mapa IX - Tese (2º ano, 3º ano, 4º ano) /Thesis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese (2º ano, 3º ano, 4º ano) /Thesis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Orientadores de doutoramentos que poderão ser docentes da Universidade de Aveiro com curriculum científico
relevante, Doutorados com curriculum científico relevante na área da Engenharia Química ou afim de outras

instituições de ensino ou de investigação ou propostos por empresas, com reconhecimento como especialista
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pela comissão científica da Universidade de Aveiro. Em 2012/13 orientaram doutoramentos:

PhD supervisors that can be any faculty member of the University of Aveiro with relevant scientific curriculum,

a PhD from other teaching or research institution with a relevant scientific curriculum in Chemical Engineering
or a specialist from industry recognized by the scientific committee of the University of Aveiro. On the year

2012/13 we had thesis supervised by:

João Coutinho
Carlos Manuel Silva
Ana Barreto Xavier

Luisa Serafim
Francisco Avelino 

Dmitry Evtyugin
Mara Freire

Carmen Freire
João Rocha

José Richard Gomes
José A. Lopes Silva

Zhi Lin
Jorge Saraiva
Angela Cunha

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC consiste no desenvolvimento, ao longo de todo o ciclo de estudos, de um trabalho de investigação, básica

ou aplicada, num domínio específico ou com uma abordagem multidisciplinar, original, proporcionando um
avanço do conhecimento ou da técnica na área disciplinar em que se insere. Devem os estudantes

desenvolver:
Capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar investigação científica, sujeita às exigências legais e
respeitando elevados padrões éticos e de qualidade e integridade;

Capacidade para conceber, projetar, adaptar e contribuir para a produção de novos produtos ou processos,
sujeitos a exigências legais e elevados padrões de qualidade;

Capacidade de análise crítica, avaliação e síntese de ideias novas e complexas;
Capacidade de comunicação com os seus pares e a sociedade em geral sobre a área em que se

especializaram;
Capacidade para, numa sociedade baseada no conhecimento, promover o progresso tecnológico, social e

cultural, em contexto académico ou profissional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims at the development, throughout the study cycle, of an original research work, basic or applied,

in a specific area or with a multidisciplinary approach, leading to an advance in knowledge or technique in the
subject area in which it belongs to. Students should develop:

Ability to conceive, design, adapt and perform scientific research, subject to legal requirements and respecting
ethical standards, quality and integrity;

Ability to conceive, design, adapt and contribute to the production of new products or processes, subject to legal
requirements and high quality standards;
Capacity for critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas;

Ability to communicate with their peers and society in general about the area in which they specialized;
Capacity to promote, on a knowledge-based society, technological progress, social and cultural, in academic or

professional context.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

N.A.

6.2.1.5. Syllabus:
N.A.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

N.A.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

N.A.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta disciplina o ensino é tutorial sendo o trabalho do aluno acompanhado pelo Orientador ao longo de toda a

duração dos seus estudos. O progresso dos trabalhos é acompanhado anualmente pela Comissão Científica do
Programa Doutoral através dos relatórios de progresso dos alunos. 

A avaliação final é feita através da apresentação pública do trabalho e a sua discussão por um júri de doutores
em Engenharia Química ou áreas afins, nomeados pelo Conselho Científico da Universidade de Aveiro de
acordo com a regulamentação em vigor.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course uses a tutorial supervision where the students work is followed and guided by their PhD Advisor.

The progress of the students work is also followed by the Scientific Commission of the PhD program through
the annual reports of the students.

The final evaluation will be carried by the public presentation of the work develop and its discussion before a
jury formed by PhD holders in Chemical Engineering or similar scientific areas, nominated by The Scientific
Council of University of Aveiro according to the legal requirements .

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Esta disciplina sendo fortemente focada no desenvolvimento de competências de autonomia e na aquisição de
conhecimentos aprofundados numa área específica do conhecimento por parte do aluno requer uma
metodologia de ensino personalizada, adequada às características do aluno e dirigida ao assunto em estudo,

para o qual apenas a orientação tutorial é adequada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This course is heavily focused on the development of autonomy skills and in acquiring deep and specialized
knowledge on a particular field of work by the student. It requires thus a personalized teaching that is tailored to

the student’s idiosyncrasies and learning type, and directed to the scientific subject under investigation. Only
the tutorial supervision is adequate to these purposes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Variável com o tema de investigação. A ser fornecida pelo orientador da tese 

To be provided by the supervisor of the PhD thesis according to the subject of research.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 
As metodologias de ensino e aprendizagem recomendadas para o programa doutoral encontram-se centradas
no aluno, utilizando estratégias facilitadoras que lhe permitam atingir os principais objetivos formativos e de

aquisição de competências enunciados anteriormente. Em particular incentiva-se a autonomia de estudo, a
análise crítica de contextos científicos diversos, a adoção de uma atitude responsável e decisória

relativamente a problemas científicos emergentes, fomentando deste modo a definição do próprio percurso de
aprendizagem com base na investigação produzida e visando uma atitude empreendedora em termos de

desempenho profissional. O aluno é incentivado a desenvolver atividades letivas, como por exemplo projetos e
seminários, que proporcionem para além do aprofundamento de conhecimentos específicos na área da

Engenharia Química, a aquisição de capacidades como a comunicação escrita/oral, trabalho em equipa e
integração de competências transversais.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The teaching and learning methodologies recommended for the doctoral program are centered in the student, by
using a set of strategies that allows the trainee to achieve the main learning objectives and the acquisition of

advanced skills, as listed above. In particular, the cycle of studies encourages the autonomous study, critical
analysis of various scientific contexts, by adopting a responsible and decision-making attitude in relation to

emerging scientific problems, thus stimulating the development of her/his own learning path based on original
research produced and at aiming an entrepreneurial attitude in terms of future performance. The student is
encouraged to develop learning activities, such as seminars and projects, that provide further expertise in the

field of Chemical Engineering, and also the acquisition of other skills, such as written/oral communication,
teamwork and integration of interdisciplinary knowledge.



6/12/2014 ACEF/1314/10952 — Guião para a auto-avaliação corrigido

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8321155e-990b-d7a1-b417-525c007114d7&formId=19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687 69/89

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
Esta verificação é feita através de reuniões com alunos e docentes e através dos inquéritos do SGQ.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

This is verified through meetings with students and teachers and the results of the SGQ.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

As unidades curriculares são geralmente lecionadas em aulas expositivas, seminários e palestras. A avaliação
de conhecimentos que visam atingir os objetivos de aprendizagem é realizada com recurso a testes escritos,

desenvolvimento de seminários e trabalhos, que podem requerer discussão pública. As unidades curriculares
com forte componente tutorial são avaliadas de modo contínuo por discussão e desenvolvimento de atividades

sob acompanhamento do docente responsável.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

The contents of the courses are usually taught in lectures and seminars. The assessment techniques aimed at
achieving the learning objectives are written tests, seminars and the development of seminars/projects, which

may require public discussion. Courses with intensive tutorial component are evaluated by discussion and
development of continuous activities under the supervision of the responsible professor.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

Durante o primeiro ano, a preparação da proposta de Tese e os Seminários implicam a
participação em actividades científicas.

Os trabalhos conducentes a Tese (anos 2-4) implicam a integração do aluno num grupo de trabalho mais vasto
(com

colegas, docentes ou investigadores) obrigando-o a consolidar competências e hábitos de trabalho essenciais
ao trabalho de investigação científica. É fortemente incentivada a publicação de trabalhos sob a forma de

artigos científicos e a sua apresentação em conferências internacionais.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
Throughout the first year the Seminars and Thesis Preparation imply the participation in scientific activities.

The thesis work imply the integration of the students in a larger research group (with colleagues, teachers and
researchers) and promotes the consolidation of skills and work habits essential to scientific research work. The

writing of scientific papers their publication and presentation in international is strongly encouraged.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2010/11 2011/12 2012/13

N.º diplomados / No. of graduates 3 3 3

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 3 2 2

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 1 1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
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7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares. 

Não aplicável a este ciclo de estudos.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units. 

Not applicable at PhD studies level.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo. 

No programa Doutoral a avaliação de como está a correr a formação baseia-se nas reuniões entre os alunos e
docentes. Quando são identificados pontos a melhorar estes são transmitidos à Comissão Científica do

Doutoramento podendo dar origem a alterações dos planos de estudos individuas ou do programa de trabalhos.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
The assessment of the Doctoral program training is based on the meetings between students and teachers.

When areas for improvement are identified these are transmitted to the Scientific Committee of the PhD and
may lead to changes in the student curricula or work program.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study cycle area
100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
10

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação. 

O Centro de investigação mais relevante para as atividades em Engª Química é
CICECO Laboratório Associado
havendo contribuições das outras unidades de investigação do Departamento de Química

CESAM Laboratório Associado
QOPNA Excelente

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark. 
For the Chemical Engineering the most relevant research center is

CICECO – Associated Lab
There are also collaborations from two other research units from Chemistry Department
CESAM – Associated Laboratory

QOPNA - Excellent

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por

pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 
370

7.2.3. Outras publicações relevantes. 

Foram publicados 40 capítulos de livros e apresentadas mais de 500 comunicações em conferencias
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internacionais.

7.2.3. Other relevant publications. 

Over 40 book chapters and more than 500 communications in international conferences were presented.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico. 

Uma percentagem significativa de doutores em Engª Química pela UA encontra-se a trabalhar em empresas
nacionais e internacionais. 

Criação da IDPoR (Investigação e Desenvolvimento em Polímeros de origem Renovável), que é um clube de
empresas que patrocina e colabora na investigação feita no grupo, incluindo algumas das teses de

doutoramento. 
Participação ativa na AIPQR (Associação das Indústrias Químicas, Petroquímicas e de Refinação) incluindo nas
atividades de formação avançada por esta patrocinada.

Foram produzidas as 2 patentes nacionais e 4 internacionais, algumas das quais em fase de licenciamento.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

A significant percentage of our former PhD students is working on national and international companies.
The creation of IDPoR (Research and Development in Polymers of Renewable Origin), which is a business club

that sponsors and collaborates on research done in the group, including the sponsoring of some doctoral
theses.
Active participation in AIPQR (Association of Chemical, Petrochemical and Refining Industries) including the

activities sponsored by this association in advanced training.
Two national and four international patents were produced, some of which are in negotiation aiming at being

licensed.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

O grupo de docentes ligados à Engª Química na UA compõem o grupo 5 – Biorefinaria e Materiais
Macromoleculares do Laboratório Associado CICECO. Teve este grupo nos últimos 5 anos 6 projetos QREN

aprovados no valor de €1,425,000, integraram 5 projetos europeus FP7 no valor de €2,470,000. A nível nacional
foram financiados cerca de 20 projectos FCT no valor de €1,500,000.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

The Chemical Engineering group compose the group 5 - Biorefinery and Macromolecular Materials of the

Laboratory Associate CICECO. This group over the past 5 years had 6 QREN projects approved in the total
amount of €1,425,000. They took part in 5 European FP7 projects amounting to €2,470,000. At national level they

had about 20 FCT projects funded worth € 1,500,000.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente

da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via
primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar

como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os
colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,

aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de
áreas presentes no ISI.

O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e
importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,

capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas
científicas no ISI web of Science.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often
undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the

fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national
and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the

number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate



6/12/2014 ACEF/1314/10952 — Guião para a auto-avaliação corrigido

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8321155e-990b-d7a1-b417-525c007114d7&formId=19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687 72/89

existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research

objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research
funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number

of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação

avançada. 
O grupo de Engenharia Química teve nos últimos 5 anos um financiamento direto das empresas em 61
atividades de prestação de serviços e desenvolvimento de projetos conjuntos no valor de €625,000 e tiveram 6

projetos QREN aprovados no valor de €1,425,000. 
O grupo participa também nos cursos de formação avançada lecionado no âmbito das atividades promovidas

pela AIPQR.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 
The Chemical Engineering group had over the past 5 years, a direct financing from companies in 61 activities of

services and the development of joint projects in the total amount of € 625,000 and had 6 QREN projects
approved in the total amount of € 1,425,000. 

They also participate on the advanced formation for company workers organized in the framework of the
AIPQR.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,

desportiva e artística. 
Colaboração com um grande número de empresas químicas nacionais como sejam a GALP, CUF,

Portucel/Soporcel, Caima, Sovena, Flexipol, Sonae, SAPEC, Mistolin, Prio, Partex, CIN, Euroresinas, Eurospuma.
Colaboração com institutos de investigação e outras organizações como RAIZ e IPQ.

Uma percentagem significativa de doutores em Engª Química pela UA encontra-se a trabalhar em empresas
nacionais e internacionais. 

Criação da IDPoR (Investigação e Desenvolvimento em Polímeros de origem Renovável), que é um clube de
empresas que patrocina e colabora na investigação feita no grupo, incluindo algumas das teses de

doutoramento. 
Participação ativa nas atividades da AIPQR (Associação das Indústrias Químicas, Petroquímicas e de
Refinação) 

Foram produzidas as 2 patentes nacionais e 4 internacionais, algumas das quais em fase de licenciamento.
Participação regular de vários docentes em cafés de ciência para divulgação de temas relacionados com a

investigação desenvolvida.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and

artistic activities. 
Collaboration with a large number of chemical companies such as GALP, CUF, Portucel / Soporcel, Caima,
Sovena, FLEXIPOL, Sonae, SAPEC, Mistolin, Prio, Partex, CIN, Euroresinas, Eurospuma.

Collaboration with research institutes and other organizations as RAIZ and IPQ.
A significant percentage of our former PhD students is working on national and international companies.

The creation of IDPoR (Research and Development in Polymers of Renewable Origin), which is a business club
that sponsors and collaborates on research done in the group, including the sponsoring of some doctoral

theses.
Active participation in AIPQR (Association of Chemical, Petrochemical and Refining Industries) including the

activities sponsored by this association in advanced training.
Two national and four international patents were produced, some of which are in negotiation aiming at being

licensed.
Regular participation of several faculty members in science cafés for increasing the public awareness of
science.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado. 

As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade
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de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e

Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política
da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos
Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da

informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. Todas as
informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como através da

presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência & Tecnologia, da
Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público motivado.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study programme and the education

given to students. 
The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the

responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public
Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the

university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the
Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular

updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the
information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits

to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other
events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics. 

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 10

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 35

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 20

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Objetivos do PD estão alinhados com a estratégia do Departamento e da Universidade

- PD abrangente: pode admitir mestres em engenharia química, como evolução natural do seu ciclo de estudos,
bem como candidatos de outras áreas afins.
-PD permite uma formação multidisciplinar e o fortalecimento de soft-skills (comunicação oral e escrita,

liderança…).
-PD permite uma formação muito personalizada que vai ao encontro das necessidades e características de

cada estudante.
- Os docentes/investigadores envolvidos no PD centraram sua atividade de investigação em algumas áreas

fortes, de forma a evitar dispersão de recursos.
- A empregabilidade dos doutores formados pelo PDEQ vai ao encontro do seu principal objetivo, que é oferecer

ao mercado de trabalho profissionais com formação avançada de especialidade.

8.1.1. Strengths 
- The objectives of the Doctoral Programme (PD) meet the strategy of the Department and University.

-The PD is far-reaching: MSc graduates in chemical engineering can be included as a natural evolution of their
studies programmes, as well as candidates from related areas.

- The PD enables a multidisciplinary learning and the strengthening of soft-skills (oral and writing
communication, leadership …)

- The PD allows a customized education in agreement with the needs and characteristics of each student.
- The professors and researchers involved in the PD focused their investigation activities in some strong areas,

in order to avoid spreading resources.
- The employability of PhDs graduated under PDEQ meets its main objective, which is to provide professionals
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with advanced and specialized education to job market.

8.1.2. Pontos fracos 

-

8.1.2. Weaknesses 
-

8.1.3. Oportunidades 

-A realização de teses em ambiente empresarial proporciona ao aluno um contacto direto com o meio
empresarial, promovendo a sua empregabilidade, a relação com o tecido empresarial, e criando visibilidade ao

PD e à Universidade de Aveiro;
- A UA insere-se numa região com uma indústria química forte que tem vindo a apostar na formação avançada /

3º ciclo como forma de solucionar problemas tecnológicos internos e suportar investigação aplicada e
desenvolvimento.

8.1.3. Opportunities 

- Since part of our thesis thesis are embodied on company environment, the students get in direct contact with
business world, fostering thus his employability and network with companies. This promotes the PD and

University of Aveiro.
- The University of Aveiro is located in a region of strong chemical industry that has started to rely on advanced

education (3rd cycle) as a way to answer internal technologic problems and to support applied R&D activities.

8.1.4. Constrangimentos 
-Concorrência de um fortes polo de excelência nesta área a curta distância de Aveiro (Porto);

-Indefinição das políticas de financiamento do ensino superior e da Investigação podem comprometer o futuro;
-Em geral, dificuldade de o tecido empresarial de PMEs compreender as mais-valias da formação a nível

doutoral para as empresas.
- Inexistência de programas de apoio que visem a criação de empresas de capital de risco baseadas em I&D

8.1.4. Threats 

- Competition with a strong pole of excellence located in a short distance from Aveiro (Porto)
- Uncertainty of funding policies for higher education and research may compromise the future.

- Within SMEs, it has been difficult to evidence the advantages of PhD education for companies.
- Absence of support programs for the creation of risk capital companies based on R&D.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 

- As competências e responsabilidades dos docentes encontram-se bem corporizadas dentro da instituição;
- Existência de um sistema de garantia da qualidade da UA com mecanismo de divulgação rápida pelos

docentes dos resultados da avaliação;
- A estrutura matricial da UA permite dispor de um suporte sólido e especializado de docentes e investigadores
em praticamente todas as áreas científicas com interesse para o PD EQ (Mat, Quim, Fis, Biol, Inf., Materiais,

Ambiente, Gestão e Economia, ...);
- Modelo de gestão do curso que permite eficiente contacto personalizado entre orientadores e estudantes e a

rápida identificação de problemas e sua correção;
- Recente criação da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro (EDUA);

- As unidades curriculares de Preparação de Projeto Tese, Seminários I e Seminários II obrigam o doutorando a
apresentações perante Comissão Científica do PD + arguente, sujeitas a avaliação, o que permite uma

avaliação intermédia do trabalho desenvolvido.

8.2.1. Strengths 
- The competences and responsibilities of professors are well defined inside the institution.

- The matrix structure of UA (division in departments) provides a solid and specialized support from professors
and researchers to meet all scientific areas of interest for the PDEQ (Mathematics, Chemistry, Physics, Biology,

Informatics, Materials, Environment, Managements, Economy, …);
- The model management of the course allows a customized contact between supervisors and students, and a
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fast identification of problems and their respective correction;
- The recent creation of the Doctoral School of University of Aveiro (EDUA)

- The curriculum units of Preparation of Thesis Project, Seminars I and Seminars II, oblige PhD students to
perform presentations for a jury panel (Scientific Committee of PD and examiners) and to be given the
respective evaluation. This allows an intermediate evaluation of the work developed by the PhD students and

their coordinators.

8.2.2. Pontos fracos 

-Sobrecarga dos docentes com tarefas administrativas relacionadas com a gestão académica e Sistema de
Garantia de Qualidade;

- Reduzido valor do serviço docente atribuído às unidades curriculares do PD relativamente ao trabalho de
preparação e acompanhamento implicado;
- Dificuldades de articulação com os Serviços Académicos através da plataforma informática (PACO);

- O sistema de garantia de qualidade da Universidade não se adequa às especificidades dos Programas
Doutorais

8.2.2. Weaknesses 
- Overload of professor with administrative tasks related to academic managements and Quality Assurance
System.

- Diminished value of teaching service devoted to curriculum units of PD in relation to the implied preparation
and monitoring work.

- Difficulties felt on coordination with Academic Services through the WEB interface platform (PACO),
- The Quality Assurance Management of University does not fit to the specificities of PD

8.2.3. Oportunidades 
- Estrutura matricial da Universidade e a EDUA facilita a oferta conjunta de unidades curriculares transversais
e a colaboração de docentes de outros departamentos

8.2.3. Opportunities 
- The matrix structure of UA and EDUA facilitates the paired offer of transversal curriculum units and the

collaboration of professors from other departments.

8.2.4. Constrangimentos 
- Os sistemas de avaliação e acreditação de organizações externas não se adequam às especificidades dos

Programas Doutorais
-A gestão informática dos sistemas académicos e de garantia da qualidade são complexos, segmentados e, em

muitos casos, duplicados. Este facto, entre outros, exige uma carga de trabalho burocrático considerado muito
elevado por docentes e não docentes.

8.2.4. Threats 

- The systems of evaluation and accreditation from outer organizations do not fit the specificities of PD
- The computational management of Academic Services and Quality Assurance System is complex, segmented

and duplicated, in many cases. This fact, among others, demands a very high load of work related with
bureaucracy both from professors and non professors.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 
- Campus moderno com excelentes infraestruturas para os estudantes: biblioteca, salas de aula, labs.

investigação bem equipados, salas de informática, restauração, residências, instalações desportivas, internet,
wifi, videoconferência, etc.
- Bons serviços de apoio departamentais e centrais, e biblioteca com recursos adequados (livros, revistas, b-

on, WoK...).
- O Lab. Associado CICECO, onde está o Grupo de EQ, dispõe de um parque de equipamentos científicos único

no país.
- Estreita ligação e colaboração do DQ e suas unidades de investigação (CICECO, CESAM, QOPNA) a um

número significativo de empresas e aos maiores Departamentos de Engenharia Química e Química do país. 
- O DQUA integra a AIPQR, sendo representado por elemento do Grupo de EQ.

- O DQ/EQ integram o PD em ambiente empresarial EngIQ, que envolve empresas e os maiores departamentos
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de EQ portugueses (UC, FEUP, UNL, IST)

- Docentes/Investigadores com parcerias nacionais e internacionais relevantes (empresas/universidades).

8.3.1. Strengths 

-Modern campus and excellent infrastructures of DQ and UA: pc rooms, technological support (internet, wi-fi,
videoconference…), library with good resources (books, journals, b-on, Wok…), good classrooms and well
equipped research labs, restaurants, residences, sport activities, etc,

-Good quality services regarding department and central support.
-Associate Lab CICECO, that integrates Chem. Eng. Group, owns a set of equipments that is unique in Portugal.

- Close collaboration of DQ and our research units (CICECO, CESAM, QOPNA) with a significant number of
companies and to the biggest Portuguese departments of Chem. Eng. and Chemistry.

-The UA/DQUA integrates AIPQR, through the presence of a person from the Chem. Eng. Group.
-The DQ/Chem. Eng. is present in the PD under business environment, which involves companies and the

biggest departments of Chem. Eng. in Portugal (UC, FEUP, UNL, IST)
- Relevant connections of Chem. Eng. Group to relevant industry and international partnerships.

8.3.2. Pontos fracos 

- o modelo de financiamento das UO tem afetado, desde 2011, as atividades de investigação no âmbito dos
Projetos/Dissertações.

8.3.2. Weaknesses 

- the funding model of departments is affecting, since 2011, research activities in terms of projects/dissertation.

8.3.3. Oportunidades 

- Reconhecimento nacional e internacional da UA;
- Docentes/investigadores integram o Lab. Associado CICECO, o que facilita o estabelecimento de parcerias

com universidades e empresas;
- Estrutura matricial da Universidade facilita a investigação interdisciplinar
- Criação pela GALP do ISPG que poderá incrementar as possibilidades de financiamento em I&D em áreas

abrangentes do petróleo;
- Ligação ao Brasil e PALOPs, com fortes necessidades de formação a nível superior;

- Importante polo industrial na região de Aveiro;
- Importância da indústria da pasta e papel e alimentar na região centro;

- A UA é um membro ativo da AIPQR;
- A UA é membro, e participante ativo, do Biocant, o mais importante parque tecnológico na área da

Biotecnologia em Portugal;
- Possibilidade de criação de PD conjunto com IST, UNL, UC e universidades estrangeiras – em preparação.

- Novo programa quadro de financiamento europeu Horizon2020
- Possibilidade de financiamento via concurso a PDs FCT

8.3.3. Opportunities 

-National and International acknowledgements of UA.
-Professors/Researchers integrate the Associate Lab CICECO, which facilitates the establishment of

partnerships with universities and companies.
-The matrix structure of UA facilitates the development of interdisciplinary research.
-The creation of ISPG by GALP may increment the chances of funding R&D activities in petroleum related areas.

-The connection to Brazil and PALOPs, with strong needs of superior level education
-The existence of an important industrial pole in Aveiro region

-The importance of pulp and paper industry and food industry in the center region of the country
-UA is an active member of AIPQR

-UA is member and active player of Biocant, the most important technological park concerning Biotechnology
area in Portugal

-Possibility of creation of coupled PD with IST, UNL, UC and foreign universities (in prep.)
-New European funding framework, Horizon 2020

-Possibility of funding via FCT doctoral programmes concourses.

8.3.4. Constrangimentos 
- Restrições orçamentais e regulamentação interna (p.ex. PI) que dificultam ações com vista ao

estabelecimento de parcerias
- Tecido industrial nacional na área da EQ composto essencialmente por PMEs com limitada capacidade para

investir ou absorver atividades de I&D



6/12/2014 ACEF/1314/10952 — Guião para a auto-avaliação corrigido

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=8321155e-990b-d7a1-b417-525c007114d7&formId=19c97e01-6ee8-43fe-86f9-526002a95687 77/89

- Financiamento imprevisível das universidades e unidades de investigação pode dificultar manutenção dos

padrões de qualidade de ensino/investigação;
-A redução e incertezas associadas ao financiamento de projetos de investigação científica através da FCT

coloca em risco o financiamento dos trabalhos de tese, uma vez que uma parte significativa destas se
enquadra em projetos de investigação em curso.

- Restrições orçamentais que podem implicar menor número de bolsas para potenciais candidatos e projetos
científicos de suporte a projetos de doutoramento.

8.3.4. Threats 

- Budgetary restrictions and internal regulations (ex.: PI), which difficult actions towards the establishment of
partnerships

- National industry network of chemical engineering mainly composed of SME with limited capacity to invest or
absorb R&D activities.
- Uncertain funding of universities and research units, which is prone to difficult the preservation of standard

quality both in education and research.
- The reduction and uncertainties related to the funding of scientific research projects through FCT threatens the

funding of thesis works, since a significant share of those are embodied in research projects on course.
- Budgetary restrictions, which may imply a lower number of scholarships for potential candidates, and

scientific projects to support doctoral projects.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 

- Corpo docente altamente qualificado e integrado em Laboratórios Associados, e em dedicação exclusiva.
Embora reduzido, exibe um excelente nível de produção científica;

- Forte motivação para a carreira académica;
- A EQ da UA encontra-se entre as áreas mais relevantes da UA, a nível nacional e internacional em termos de

produção científica. O estudo bibliométrico da FCT mostra que a qualidade da investigação em EQ na UA está
muito acima da média europeia e o ranking de Taiwan coloca, sustentadamente, a EQ da UA em segundo lugar
a nível nacional, atrás apenas da FEUP e a par com o IST;

- Pessoal não docente qualificado e muito competente;
- Os grandes equipamentos para utilização transversal (p.ex., RMNs, Microscópios electrónicos) possuem

técnicos especializados de suporte à sua utilização;
- Existência de sistemas de avaliação do pessoal docente e não docente;

- Existência de formação para o pessoal administrativo e técnico

8.4.1. Strengths 
- Group of highly qualified professors, which are integrated in Associat Labs, under exclusive dedication.

Despite short, the group exhibits an excellent level of scientific production.
- Strong motivation to academic career

- The chemical engineering at UA is within the most relevant areas of UA, both at national and international
levels, in terms of scientific productivity. The bibliometric study of FCT shows that the UA’s quality of research

in chemical engineering is above European average. The Taiwan ranking sets UA in a sustained second place at
national level, in a draw with IST and only below FEUP.

- Non-teaching professionals are qualified and very competent.
- The large equipments for transversal use (NMR, Electronic microscopes) have specialized technicians to

support their use.
- The existence of evaluation systems for teaching and non-teaching staff.
- The existence of training for administrative and technical staff.

8.4.2. Pontos fracos 
- Dimensão reduzida do corpo docente EQ;

- Falta de vagas para progressão na carreira;
- Dificuldade de renovação do corpo docente;
- Sistema recente de avaliação de desempenho dos docentes, com reduzido impacto e necessitando de

refinamento;
- Inexistência de mecanismos de reconhecimento de mérito científico;

- Pessoal administrativo e técnico em número inferior ao necessário;

8.4.2. Weaknesses 
- Small size of chemical engineering teaching group;
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- Lack of positions for career promotions
- Difficulties felt at renewal of teaching staff.

- The recent system of evaluation of professors performance has a diminished impact and lacks refining
- Lack of mechanism to acknowledge scientific merit.

- Administrative and technical staff in a number that is not satisfactory

8.4.3. Oportunidades 

- Reconhecimento nacional e internacional da UA e consequentemente dos seus docentes e ciclos de estudos;

8.4.3. Opportunities 
- National and international acknowledgement of UA, consequently of its professors and studies cycles.

8.4.4. Constrangimentos 

- Restrições orçamentais que dificultam a progressão na carreira do pessoal docente e não docente;
- Restrições orçamentais que dificultam a renovação do corpo docente e a aposta em novas áreas

emergentes;
- Restrições orçamentais que dificultam a contratação de pessoal não docente;

- Ausência de perspectivas para a maioria dos investigadores contratados através dos Laboratórios
Associados e Programas Ciência.

8.4.4. Threats 

- Budgetary restrictions, which obstruct career promotions of both teaching and non-teaching staff.
- Budgetary restrictions, which discourage the renovation of teaching staff and the investment in new emerging

areas.
- Budgetary restrictions, which obstruct the hiring of non-teaching staff

- Lack of work perspectives for the majority of researchers hired by associate laboratories and Programa
Ciência.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 
- Estudantes fortemente motivados;

- Estudantes inseridos em grupos de investigação com qualidade elevada e em reputado Lab. Associado;
- Acesso a laboratórios de investigação bem equipados e ao parque instrumental do CICECO e da UA. É
relevante para a realização das suas teses e para a sua formação através do contacto com grande variedade

de técnicas/equipamentos de última geração;
-Ambiente internacional dos grupos de investigação e do Lab. Associado;

-Ambiente multidisciplinar do Lab. Associado;
-Satisfatório domínio do inglês pelos estudantes;

- Um número significativo de estudantes participa em programas de mobilidade internacional;
- Ambiente de aprendizagem interdisciplinar pela partilha de infraestruturas com estudantes/docentes de

outras especialidades na UA
- A Elevada qualidade dos mestres em Biotecnologia formados na UA, e o seu interesse em formações de nível

superior nesta área, podem com vantagem ser parcialmente aproveitados pelo PD EQ

8.5.1. Strengths 
- Highly motivated students

- Students that join research groups with high quality and recognized Associat Labs.
- Access to well-equipped research labs and instrumental facilities of CICECO and UA. This is relevant for their

thesis and for the education through the contact with the high variety of techniques and edge equipment.
- International environment of research groups and of the Associated Lab.
- Multidisciplinary environment of the Associated Lab.

- Satisfactory knowledge of English of students
- A significant number of students take part in international exchange programs.

- The learning environment is interdisciplinary through the sharing of infrastructures with students and
professors of other specialization at UA.

- The high quality of the UA Biotechnology MSc graduates and their interest in high education in this field can
find interest on PD EQ.
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8.5.2. Pontos fracos 
-Limitada visibilidade da EQ de Aveiro a nível dos potenciais candidatos externos à UA

- Base de recrutamento dos estudantes tem sido muito local e baseada num processo informal resultante do
conhecimento dos estudantes, sendo depois complementado pelas instituições financiadoras;

-O limitado corpo docente restringe a disponibilidade de oferta de novas áreas científicas ativas em EQ.

8.5.2. Weaknesses 
- Limited visibility of UA’s Chemical Engineering by potential external candidates.

- The student hiring basis has been too local and based on an informal process that results from the
acquaintance of students, later complemented by funding institutions.

- The limited teaching staff constrains the availability of offering new active scientific areas in chemical
engineering.

8.5.3. Oportunidades 

- Bom posicionamento da UA no panorama científico e de ensino superior nacionais, o que potencia a
atratividade da UA em termos de recrutamento

- Existem oportunidades para captar alunos de elevada qualidade através de programas e parcerias
internacionais (p.ex. com o Brasil (programa Ciência sem Fronteiras), programas de mobilidade Europeus,

formação específica para PALOP);

8.5.3. Opportunities 
- Good position of UA in the scientific and higher education scenes, which potentiates the attractiveness of UA

in terms of hiring.
- There are opportunities to captivate students of high quality through international programs and partnerships

(e.g. Brazil, with Ciência sem Fronteiras program, programs of European mobility, specific education for
PALOP).

8.5.4. Constrangimentos 

- Dificuldade atual no financiamento de bolsas de doutoramento;.
- Incerteza em relação ao panorama nacional de financiamento;

- Programas doutorais em EQ ou financiados pela FCT em universidades concorrentes próximas (Porto);

8.5.4. Threats 
- Current constraints at funding of PhD scholarships.

- Uncertainty regarding the national funding panorama.
- Doctoral programs in Chemical Engineering or funded by FCT in competing universities located in a short

distance (Porto);

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 

- Processos de candidatura flexíveis, abertos em permanência, coordenados pelo Diretor de Curso e uma
Comissão Científica

- Processos completamente informatizados via web

8.6.1. Strengths 
- Flexible application processes, permanently open, coordinated by the Course Director and Scientific

Committee.
- Processes are completely digital and with resort to web

8.6.2. Pontos fracos 

- Pouca flexibilidade na organização dos períodos letivos;
- Pouca divulgação externa do PD EQ

- Desajuste entre os procedimentos dos PD e os procedimentos dos Serviços de Gestão Académica
- Diretor de Curso com pouca capacidade para, através do sistema de gestão académico PACO, aceder à

informação relevante sobre a situação académica dos estudantes;
- Avaliação intercalar do doutoramento (Preparação do Projeto de Tese) tem lugar demasiado cedo.
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8.6.2. Weaknesses 
- Low flexibility on the organization of the periods classes 
- Few external divulgation of the PD EQ. 

- The procedures inherent to the Doctoral Programmes and those of the Academic Services are not well
adjusted.

- Difficulties felt at the coordination with Academic Services whose web management system (PACO) is not
adapted to the specificities of the doctoral programs.

- Course director has little capacity to, through PACO, access relevant information on the academic situation of
students.

- The intermediate evaluation of the PhD (Preparation of Thesis Project) takes place too early.

8.6.3. Oportunidades 
- Recente criação da Escola Doutoral poderá vir a facilitar a implementação de mecanismos de monitorização

de programas doutorais na UA;
- As relações fortes dos docentes/investigadores do PD EQ com outras escolas e PDs permitem confrontar e

analisar a gestão de processos na UA com outras realidades e abordagens.

8.6.3. Opportunities 
- The recent creation of the Doctoral School may facilitate the implementation of a mechanism to survey

doctoral programmes at UA.
- The strong relations of PD EQ teachers /researchers with other schools and PDs allow the contrast and

analysis of management processes at UA with other realities and approaches.

8.6.4. Constrangimentos 
- Constrangimentos económicos (diminuição de financiamento das universidades e das unidades de

investigação) e a burocracia envolvida em todos os processos de aquisição de bens e serviços fazem perder
demasiado tempo no aproveitamento e utilização dos fundos existentes;

- O início dos planos de estudos dos PDs está dependente da atribuição de bolsas pela FCT, o que tem criado
um desfasamento entre anos letivos e anos de desenvolvimento efetivo do doutoramento, podendo influir na

contagem do número final de anos de doutoramento;

8.6.4. Threats 
- Economic constraints (decrease of funding of Universities and research units) and bureaucracy involved in all

processes of purchasing goods and services lead to waste of time regarding the full use and benefits of the
existing funds.

- The beginning of PD studies programme is dependent on the attribution of FCT scholarships, which creates a
time gap between academic years and the effective PhD years in which the work is effectively carried out. This

can influence the computation of PhD duration.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 

- Boa empregabilidade dos doutores formados em Engenharia Química na UA que têm sido absorvidos pelo
mercado de trabalho nacional e internacional. 

- Os doutoramentos têm sido concluídos em larga maioria no tempo previsto (4 anos)
- O PD EQ da UA tem contribuído de forma muito significativa para o desenvolvimento desta área científica na
UA, que se encontra hoje entre as áreas científicas mais produtivas e de maior impacto da UA, quer a nível

nacional quer internacional, em termos de produção científica (ver resultados de ranking NTU
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ ou o estudo bibliométrico da FCT

http://www.fct.pt/apoios/unidades/bibliometrico/index.phtml.pt para o Lab Associado CICECO).

8.7.1. Strengths 

- Good employability of the PhD graduates from UA’s chemical engineering, who have been absorbed by
national and international labor market.
- Most PhD graduations have been concluded in the predicted time (4 years)

- The PD EQ of UA has provided a significant contribute to the development of this scientific area at UA, which is
now among the most productive and of biggest impact of this university, both at national and international level

(See NTU ranking resultshttp://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ , or the bibliometric studied of FCT
http://www.fct.pt/apoios/unidades/bibliometrico/index.phtml.pt, for the Associated Lab CICECO)
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8.7.2. Pontos fracos 
- curso recente entre as universidades portugueses coloca-lhe algumas dificuldades.

8.7.2. Weaknesses 
- Our Doctoral Programme is the most recent of the Portuguese universities, which offer some difficulties.

8.7.3. Oportunidades 

- Avaliações periódicas (nacionais/internacionais) de cursos e unidades por entidades externas poderão ter
efeitos positivos na visibilidade e implantação do curso.

8.7.3. Opportunities 

-Periodic evaluations (national and international) of courses and research units by external entities could have
positive effects on the visibility and affirmation of the course.

8.7.4. Constrangimentos 

NA

8.7.4. Threats 

NA

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 
Não foram identificadas Debilidades significativas.

9.1.1. Weaknesses 
No significant weaknesses have been identified.

9.1.2. Proposta de melhoria 

NA

9.1.2. Improvement proposal 
NA

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
NA

9.1.3. Implementation time 

NA

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
NA

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
NA

9.1.5. Indicador de implementação 

NA
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9.1.5. Implementation marker 

NA

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 

-Sobrecarga dos docentes com tarefas administrativas relacionadas com a Gestão académica e sistema de
garantia de qualidade;

- Dificuldades de articulação com os Serviços Académicos através da plataforma informática (PACO)

9.2.1. Weaknesses 
- Professors overburden with administrative tasks related with academic management and quality assurance

system. 
- Organization difficulties with the Academic Management Services using the web platform PACO.

9.2.2. Proposta de melhoria 

Através da EDUA, propor que sejam feitas adaptações ao portal académico (PACO) que melhor adeqúem a
plataforma às especificidades do Programa Doutoral;

Através da EDUA, propor que o SGQ seja adaptado aos programas doutorais

9.2.2. Improvement proposal 
To propose, through Doctoral School of the University of Aveiro (EDUA), adaptations to the academic portal

(PACO) in order to adjust the specificities of the doctoral programme.
To propose, through EDUA, that the quality assurance system adjusts doctoral programmes.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 

3 anos

9.2.3. Improvement proposal 

3 years

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium

9.2.5. Indicador de implementação 

Adequação do PACO aos Programas Doutorais
Adequação do SGQ aos Programas Doutorais

9.2.5. Implementation marker 
To adjust portal PACO to doctoral programmes.

To adjust Quality Assurance System (SGQ) to doctoral programmes.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 

- Restrições orçamentais retêm integralmente as propinas nos serviços centrais da UA

9.3.1. Weaknesses 
- Budgetary restrictions retain integrally tuition fees in the central services of university
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9.3.2. Proposta de melhoria 
- Voltar ao modelo de financiamento anterior, pelo qual, p.ex., parte das propinas era entregue ao DQ e

orientador(es) do PhD.

9.3.2. Improvement proposal 

- Adopt previous financing policies, by which, e.g. part of tuition fees were distributed

9.3.3. Tempo de implementação da medida 
3 anos

9.3.3. Implementation time 

3 years

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Média

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
Medium

9.3.5. Indicador de implementação 

Retenção parcial do valor da propina do doutoramento nos serviços centrais da

9.3.5. Implementation marker 

Retention of only part of PhD tuition fees in the central services of UA.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 

- Dimensão reduzida do corpo docente EQ; Falta de vagas para progressão na carreira; Não renovação do
corpo docente.

9.4.1. Weaknesses 

Small size of the teaching staff group of chemical engineering; Lack of positions for career promotion; Lack of
renewal of teaching staff.

9.4.2. Proposta de melhoria 

Desenvolver esforços no sentido de conseguir a abertura de novas vagas para progressão na carreira no DQ e
a contratação de pelo menos um docente doutorado em Eng. Química.

9.4.2. Improvement proposal 

Set efforts towards the opening of new positions for career promotion in the DQ and the hiring of at least one
new professor with a PhD in chemical engineering

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
5 anos

9.4.3. Implementation time 

5 years

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
High
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9.4.5. Indicador de implementação 

Obter, no prazo de 5 anos, a contratação de um docente doutorado em Eng. Química e a abertura de um número
adequado de vagas para progressão na carreira no DQ.

9.4.5. Implementation marker 

Achieve, in 5 years time, the hiring of a professor with a PhD in chemical engineering, and opening of an
adequate number of positions for career promotion in the DQ.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 
1-Limitada visibilidade da EQ de Aveiro a nível dos potenciais candidatos externos à UA

2- Base de recrutamento dos estudantes pela UA tem sido restrita, sendo muito local e baseada num processo
informal resultante do conhecimento dos alunos, sendo depois complementado pelas instituições

financiadoras.
3-O limitado corpo docente restringe a disponibilidade de oferta de outras áreas científicas ativas em EQ

9.5.1. Weaknesses 

1-Limited visibility of the chemical engineering at UA to potential external candidates.
2- Captivation basis of UA students has been too local and too centered in informal processes based on

acquaintance of students, later complemented by funding institutions.
3- The limited teaching staff limits the availability of other active scientific areas in chemical engineering.

9.5.2. Proposta de melhoria 

1 - Organizar uma conferência internacional que aumente a visibilidade da EQ da UA
2 - Implementar um sistema formal de recrutamento e desenvolver parcerias internacionais para alargar a base

de recrutamento;

3 - Esta ação está ligada ao ponto fraco já discutido em 9.4.1.

9.5.2. Improvement proposal 

1 - Organization of an international conference that increases the visibility of UA’s chemical engineering.

2 - Implementation of a formal system of hiring and development of international partnerships to extend the
hiring basis

3 - This measure is linked to the subject discussed in 9.4.1

9.5.3. Tempo de implementação da medida 
1- 5 anos

2- 3 anos

3- 5 anos

9.5.3. Implementation time 
1- 5 years

2- 3 years

3- 5 years

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1 - Alta

2 - Média 
3 - Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 

1 - High

2 - Medium
3 - High

9.5.5. Indicador de implementação 
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1- Organização de pelo menos uma conferência internacional

2- Estabelecer novos convénios com 1 Universidade Brasileira por ano e conseguir o intercâmbio de até 2

alunos por ano 

9.5.5. Implementation marker 

1- Organization of at least one international conference

2- Establishment of new protocols with 1 Brazilian university each year, and captivate the exchange of

maximum two students per year.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 

- Limitação na captação de alunos estrangeiros devido a falta de divulgação do PD

- Desajuste entre os procedimentos dos PD e os procedimentos dos Serviços de Gestão Académica.
- Diretor de curso tem pouca capacidade de, através do sistema de gestão académico PACO, aceder à

informação relevante sobre a situação académica dos alunos

- Avaliação intercalar do doutoramento (Preparação do projeto de tese) tem lugar demasiado cedo;

9.6.1. Weaknesses 
- Limitations on the captivation of foreign students due to lack of dissemination of the PD

- The procedures inherent to the Doctoral Programmes and those of the Academic Services are not well

adjusted.
- Course director has little capacity to, through PACO, access relevant information on the academic situation of

students.

- The intermediate evaluation of the PhD (Preparation of Thesis Project) takes place too early.

9.6.2. Proposta de melhoria 

1- Desenvolver parcerias internacionais para alargar a base de recrutamento;

2- Através da EDUA propor que sejam feitas adaptações ao portal académico (PACO) que melhor adequem a

plataforma às especificidades do Programa Doutoral;

9.6.2. Improvement proposal 

1- Develop international partnerships to extend the hiring basis 

2- Through EDUA, propose adaptations to PACO in order to better meet this platform to specificities of the PD.

9.6.3. Tempo de implementação da medida 

1- 3 anos

2- 3 anos

9.6.3. Implementation time 

1- 3 years

2- 3 years

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1 - Alta

2 - Média

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
1-High

2-Medium

9.6.5. Indicador de implementação 
1- Estabelecer novos convénios com 1 Universidade Brasileira por ano e conseguir o intercâmbio de até 2

alunos por ano

9.6.5. Implementation marker 
1- Establishment of new protocols with 1 Brazilian university each year, and captivate the exchange of
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maximum two students per year.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 

O nosso programa doutoral é o mais recente recente das universidades portugueses, o que coloca algumas
dificuldades.

9.7.1. Weaknesses 

Our Doctoral Programme is the most recent of the Portuguese universities, which offer some difficulties.

9.7.2. Proposta de melhoria 

Aumentar a difusão do PD EQ. P.ex., ver ponto 1 do item 9.5.3

9.7.2. Improvement proposal 
increase the diffusion of the Doctoral Programme. E.g., see point 1 of item 9.5.3.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 

5 anos

9.7.3. Implementation time 

5 years

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

9.7.5. Indicador de implementação 

- Por exemplo, organizar uma conferência internacional que aumente a visibilidade da EQ da UA

9.7.5. Implementation marker 
- For instance, the organization of an international conference that increases the visibility of UA’s chemical

engineering.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida
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10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Química

10.1.2.1. Study programme:

Chemical Engineering

10.1.2.2. Grau:
Doutor

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Química

10.2.1. Study programme:

Chemical Engineering

10.2.2. Grau:

Doutor

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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)
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(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):
<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:

<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:

<sem resposta>

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

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

<no answer>

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

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

<sem resposta>
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10.4.1.5. Syllabus:

<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

<sem resposta>

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

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

<sem resposta>

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

10.4.1.9. Bibliografia principal:

<sem resposta>


