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NCE/17/00041 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

Apresentação do pedido
Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior:
 Universidade De Aveiro

A1.a. Outras Instituições de ensino superior:
 

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

A3. Designação do ciclo de estudos:
 Estatística Médica

A3. Study programme name:
 Medical Statistics

A4. Grau:
 Mestre

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
 Matemática

A5. Main scientific area of the study programme:
 Mathematics

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF): 

462

A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável: 

720

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
 120

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro):
 4 semestres, 2 anos

A8. Duration of the study programme (art.º 3 Decree-Law 63/2016, September 13th):
 4 semesters, 2 years

A9. Número máximo de admissões (artº 64º, Lei 62/2007 de 10 de Setembro):
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30

A10. Condições específicas de ingresso:
 Titulares de: 1.º ciclo ou licenciatura pré-bolonha em das Ciências da Saúde e da Vida, Matemática, Estatística ou área

afim

A10. Specific entry requirements:
 Graduates of a 1st Cycle or graduates of classic degree in Health and Life Sciences, Mathematics, Statistics or related

area

Pergunta A11

Pergunta A11

A11. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

 Não

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se aplicável)

A11.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento, em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, specialization areas of the master or specialities of the PhD (if
applicable)

Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou
especialidade do doutoramento:

Branch, option, specialization area of the master or
speciality of the PhD:

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Mapa I - Estatística Médica

A12.1. Ciclo de Estudos:
 Estatística Médica

A12.1. Study Programme:
 Medical Statistics

A12.2. Grau:
 Mestre

A12.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Estatística Médica

A12.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Medical Statistics

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained for the awarding of the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos Optativos* / Minimum
Optional ECTS*

Matemática / Mathematics M 90 0
Ciências Biomédicas/ Biomedical Sciences CBM 18 0
Matemática /Ciências Biomédicas/Mathematics /
Biomedical Sciences M/CBM 6
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Qualquer Área Científ ica /Any Scientif ic Area QAC 6
(4 Items)  108 12

Perguntas A13 e A16

A13. Regime de funcionamento:
 Diurno

A13.1. Se outro, especifique:
 <sem resposta>

A13.1. If other, specify:
 <no answer>

A14. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 Universidade de Aveiro

A14. Premises where the study programme will be lectured:
 University of Aveiro

A15. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
 A15._Reg_Credit_UA_2017.pdf

 A16. Observações:
 Este Mestrado pretende ser resposta à falta de profissionais de Estatística em contexto de trabalho médico,

epidemiológico, ou clínico. O objetivo deste Mestrado é preparar profissionais capazes de desenvolver trabalho de
qualidade no planeamento e análise de dados da área da saúde, procurando níveis elevados de competência em várias
áreas como investigação em saúde pública nacional e global, na educação e na tradução de conhecimento em políticas
de saúde e em boas práticas epidemiológicas. 

 No final do Mestrado, pretende-se que estes profissionais possam trabalhar como estatísticos em vários setores,
incluindo o ensino superior, instituições de investigação, indústria farmacêutica, prestadores de serviços na área da
investigação clínica, e ou em serviços nacionais de saúde. 

 

A16. Observations:
 This Master's degree is intended to be a response to the lack of statistics professionals in the context of medical,

epidemiological, or clinical work. The objective of this Master's Degree is to prepare professionals capable of
developing quality work in the planning and analysis of health data, seeking high levels of competence in various areas
such as national and global public health research, education and the translation of knowledge into policies and good
epidemiological practices.

 At the end of the MSc, it is intended that these professionals can work as statisticians in various sectors, including
higher education, research institutions, pharmaceutical industry, clinical research service providers, and / or national
health services.

 

Instrução do pedido
1. Formalização do pedido

1.1. Deliberações

Mapa II - Conselho Pedagógico

1.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico

1.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 1.1.2._Deliberação 52_2017 - Criação do Mestrado em Estatística Médica.pdf

 

Mapa II - Conselho Científico

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/7231eb98-d900-2a97-6e2b-59a940851658
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/7282033d-fd09-3c9b-413c-59a9406bc4e5/annexId/8b6a1c24-bad5-c671-b7ac-59d4df16e06a
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1.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico

1.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 1.1.2._Deliberação_CC_UA.pdf

 
1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos

1.2. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
 A(s) respetiva(s) ficha(s) curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa V.

 Vera Mónica Almeida Afreixo

2. Plano de estudos

Mapa III - - 1º ano / 1º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
 Estatística Médica

2.1. Study Programme:
 Medical Statistics

2.2. Grau:
 Mestre

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

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

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano / 1º semestre

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Laboratórios de Estatística / Statistical Labs M semestral 162 P-45; OT-20 6 obrigatória
Fundamentos de Estatística Médica
/Fundamentals of Medical Statistics M semestral 162 TP-45; OT-20 6 obrigatória

Fundamentos em Epidemiologia e Saúde
Pública/ Fundamentals of Epidemiology and
Public Health

CBM semestral 162 T-15; TP-30 6 obrigatória

Fundamentos de Biomedicina/ Fundamentals of
Biomedicine CBM semestral 162 TP-45 6 obrigatória

Análise de Dados Multivariados/ Multivariate
Data Analysis M semestral 162 TP-45 6 obrigatória

(5 Items)       

Mapa III - - 1º ano / 2º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
 Estatística Médica

2.1. Study Programme:
 Medical Statistics

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/7282033d-fd09-3c9b-413c-59a9406bc4e5/annexId/449e1325-1376-b3f3-7993-59e4a7b596a7
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2.2. Grau:
 Mestre

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

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

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano / 2º semestre

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Complementos de Estatística Médica/
Further Topics in Medical Statistics M semestral 162 TP-45; OT-20 6 obrigatória

Amostragem e Planeamento de
Experiências / Sampling and Experimental
Design

M semestral 162 T-15; TP-30; OT-15 6 obrigatória

Ensaios Clínicos / Clinical Trials CBM semestral 162 T-15; TP-30; 6 obrigatória
Métodos Bayesianos / Bayesian Methods M semestral 162 TP-45 6 obrigatória
Séries Temporais e Análise Espectral /
Time Series and Spectral Analysis M semestral 162 TP-45 6 opção

Aprendizagem Computacional / Machine
Learning M semestral 162 TP-45 6 opção

Gestão da Qualidade em Saúde / Quality
Management in Health CBM semestral 162 S – 15; TP – 30; 20

OT 6 opção

(7 Items)       

Mapa III - - 2º ano / 1º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
 Estatística Médica

2.1. Study Programme:
 Medical Statistics

2.2. Grau:
 Mestre

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

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

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º ano / 1º semestre

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Observações /
Observations
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(5)

Seminários de Estatística Médica /
Seminars on Medical Statistics M semestral 324 S-30 12 obrigatória

Opção livre/Option free QAC semestral 162 N.A. 6 opção
Dissertação/Estágio /Projecto M Anual/Annual 324 OT-15 12 obrigatória
(3 Items)       

Mapa III - - 2º ano / 2º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
 Estatística Médica

2.1. Study Programme:
 Medical Statistics

2.2. Grau:
 Mestre

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

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

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º ano / 2º semestre

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Dissertação/Projecto/Estágio M Anual/Annual 810 OT-15 30 obrigatória
(1 Item)       

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto educativo, científico e
cultural da instituição, e unidades curriculares

3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
 O Mestrado em Estatística Médica tem por objetivo formar especialistas que tratem os aspetos teóricos e práticos do

planeamento de investigação e análise de dados médicos, biomédicos, epidemiológicos e desenvolvam e apliquem
metodologias estatísticas necessárias à investigação em Medicina, Farmácia, Epidemiologia, Genética, e outras
ciências da saúde.

3.1.1. Generic objectives defined for the study programme:
 The Master in Medical Statistics aims to train specialists that deal with the theoretical and practical aspects of planning

research and analysis of medical, biomedical, and epidemiological data and develop and apply statistical methodologies
necessary for research in Medicine, Pharmacy, Epidemiology, Genetics, and others Health Sciences.

3.1.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 No final do curso, os alunos estarão preparados para: entender questões de desenvolvimento e investigação

médica/biomédica/epidemiológica; planear experiências para responder a questões de natureza
médica/epidemiológica; selecionar e aplicar técnicas estatísticas para tratar, analisar e modelar os tipos de dados que
surgem nestas áreas; usar software de análise estatística e tratamento de dados e interpretar os seus resultados (e.g.
R, WinBUGS, SAS, Python); comunicar eficazmente com profissionais das áreas (bio)médicas/epidemiológicas através
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de apresentações orais ou escritas sobre os resultados de análises estatísticas ou exploração de novas técnicas;
trabalhar em equipas multidisciplinares; efetuar atualização de conhecimentos.

3.1.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
 At the end of the course, students will be prepared to: understand development issues and medical / biomedical /

epidemiological research; Plan experiences to answer questions of medical / epidemiological nature; Select and apply
statistical techniques to treat, analyze and model the types of data that arise in these areas; Using statistical analysis
and data processing software and interpreting their results (e.g., R, WinBUGS, SAS, Python); Communicate effectively
with professionals in the (bio) medical / epidemiological areas through oral or written presentations on the results of
statistical analyzes or exploration of new techniques; Working in multidisciplinary teams; Update knowledge

3.1.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição:
 A formação especializada faz parte dos objetivos da UA desde o início da sua fundação, em 1973 e integra-se na sua

missão institucional sintetizada da seguinte forma: Criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em benefício das
pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino e da cooperação; Assumir um projeto de formação global
do indivíduo, ser ator na construção de um espaço europeu de investigação e educação, e de um modelo de
desenvolvimento regional assente na inovação e no conhecimento científico e tecnológico.

3.1.3. Insertion of the study programme in the institutional training offer strategy against the mission of the institution:
 The specialized training has been part of the University of Aveiro objectives since the beginning of its foundation in

1973. The institutional mission can be summarized as follows: The UA’s mission is to create knowledge and expand
access to knowledge through research, education and cooperation for the benefit of people and society; to undertake
the project of global development of the individual; to be active in the construction of a European research and
education community; and to promote a model of regional development based on innovation and scientific and
technological knowledge.

3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da Instituição

3.2.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição:
 O ciclo de estudos de Mestrado em Estatística Médica enquadra-se no projeto educativo, científico e cultural da UA

concretamente porque:
 a) Promove uma maior aproximação entre formação e investigação facilitando a integração profissional num mercado

de trabalho aberto e globalizado;
 b) Reforça o seu projeto educativo;

 c) Aumenta a proporção de estudantes de pós-graduação;
 d) Consolida a sua oferta de formação de ativos, requalificação de licenciados e captação de novos públicos;

 e) Intensifica as relações de investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento e tecnologia com as
empresas, entidades de saúde, universidades, centros de investigação;

 f) Integra o desafio societal da saúde nas sua agenda de formação e investigação.
 

3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project:
 The study cycle of the Master in Medical Statistics is part of the educational, scientific and cultural project of UA,

particularly because:
 a) Promotes a closer relationship between training and research by facilitating vocational integration in an open and

globalized labour market.
 b) Strengthens its educational project.

 c) Increases the proportion of postgraduate students.
 d) Consolidates its offer of training assets, requalification of graduates and attractiveness of new audiences.

 e) Intensifies relations of research, development and transfer of knowledge between technology companies, health
organizations, universities, research centres.

 f) Integrates the societal challenge of health in their training and research agenda.
 

3.2.2. Demonstração de que os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:

 O presente projeto de ciclo de estudos insere-se no projeto institucional da UA, uma vez que a formação especializada
faz parte dos objetivos da UA desde o início da sua fundação, em 1973.

 Este Mestrado adapta-se portanto aos princípios que regem o projeto educacional, científico e cultural da UA, com
especial ênfase em:

 -Consolidação e implementação do processo de Bolonha a todos os níveis, incluindo aspetos educacionais e de
investigação.

 -Aumento do número de estudantes de pos-graduação, tendo em conta, por um lado, o ajuste da oferta formativa à
crescente procura de cursos com índices de empregabilidade elevados, e, por outro, a abrangência do curso.

 -Qualificação de detentores de graus de 1º ciclo.
 -Reforço das parcerias e interligações com empresas e instituições, através de estágios e outras parcerias,
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promovendo deste modo a integração profissional no mercado de trabalho e, simultaneamente, a transferência de
conhecimento e o desenvolvimento regional e nacional.

 É de realçar que a aquisição das competências referidas será assegurada não só pela adequação dos conteúdos de
cada unidade curricular, mas também com as metodologias de ensino adotadas, as quais desenvolverão as
capacidades de aprendizagem autónoma, análise crítica e a aplicação de conhecimentos a novas situações para além
de outras competências em áreas não curriculares. 

 Adicionalmente, a partir do 3º semestre do curso, durante a preparação da dissertação/projeto/estágio, a capacidade
de pesquisa é incentivada através da consulta de artigos atuais e a elaboração de relatórios e apresentações orais
sintetizadoras dos estudos realizados. Desta forma, está-se a promover uma maior aproximação entre formação e
investigação, desenvolvendo atitudes e autonomia nos formandos que lhes permita facilitar a integração profissional
num mercado de trabalho aberto e globalizado.

 Acresce dizer que a estrutura do plano de estudos tem como base a experiência de formação pós-graduada em
Matemática da UA e a atividade de investigação dos grupos que constituem a Unidade de Investigação CIDMA (Centro
de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações) e da Unidade de Investigação iBiMED (Instituto de
Biomedicina).

 

3.2.2. Demonstration that the study programme's objectives are compatible with the Institution's educational, scientific and
cultural project:

 This educational project is part of an institutional project of the UA, which has had a long tradition of teacher training
since its inception. Besides its involvement in initial training, the UA has put into practice various professional models
and ongoing training.

 In addition to this, the development of research teams in the area of Mathematics has allowed the UA to offer post-
graduate courses in this area, which has contributed to the requalification of teachers of different levels, thus
developing a number of collaborative research projects in a range of different teams.

 Therefore, the Masters lends itself perfectly to the principles which guide the educational, scientific and cultural project
of the UA by giving prominence to:

 - consolidation and implementation of the Bologna process at all levels, including educational and research levels.
 - increase the number of post-graduate students, by adjusting the educational offer to the growing demand for courses

with high
 employment rates, and by allowing an extensive training on mathematics.

 - Reinforcement of partnerships with companies and institutions, through internships and other partnerships, thereby
promoting the professional integration in the job market, and promoting the knowledge transference and the regional
and national development.

 It should be noted that the acquisition of these skills will be ensured not only by the adequacy of the contents of each
course, but also with the teaching methodologies adopted, which will develop the skills of autonomous learning, critical
analysis and application of knowledge to new situations. 

 Additionally, during the preparation of the dissertation / project / internship, the research capacity is encouraged by
consulting journal articles and through reports and oral presentations. In this way, it is promoted a closer relationship
between training and research, developing attitudes and autonomy in the students allowing them a better professional
integration in an open and globalized labor market. Moreover, the structure of the Master is based on the experience of
post-graduate training in mathematics and the UA research activity of the groups that constitute the Research Unit
(Centre for Research and Development in Mathematics and Applications) and the iBiMED (Institute of Biomedicine).

 

3.3. Unidades Curriculares

Mapa IV - Seminários de Estatística Médica / Seminars on Medical Statistics

3.3.1. Unidade curricular:
 Seminários de Estatística Médica / Seminars on Medical Statistics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Sá Couto 10S

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Vera Afreixo 4S, Bruno Gago 4S, Isabel Pereira 4S, Luís Silva 4S, José Mesquita Bastos 4S

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Familiarizar os estudantes com um conjunto de temáticas que não foram abordadas nas restantes unidades

curriculares e com conhecimentos ligados ao mundo do trabalho; 
 Treino da capacidade para trabalho individual, através pesquisa de informação e aprofundamento dos temas

propostos;
 Efetuar uma escolha criteriosa dos módulos, apresentados na secção de conteúdos programáticos, no sentido de

complementar a formação dos estudantes e assim terem um melhor desempenho no trabalho de Dissertação/Estágio
/Projecto.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 To familiarize the students with a set of themes that were not addressed in the other curricular units and with

knowledge related to the world of work;
 Training of the capacity for individual work, through research of information and deepening of the proposed themes;

 Make a careful selection of the modules, presented in the section of programmatic contents, in order to complement the
training of students and thus have a better performance in Dissertation / Internship / Project work.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 • Programação em SAS 

• Programação em Python 
 • Análise de Ensaios Clínicos 

 • Fármaco-Economia 
 • Gestão da doença 

 • Avaliação das tecnologias da saúde 
• Validação de questionários 

 • Fiabilidade de Instrumentos 
 • Análise estatística espacial 
 • Modelação Estocástica 

 • Análise de sequências de DNA 
 • Modelos de Markov escondidos 
 • Estatística genómica

 • Séries temporais na saúde 
• Aprendizagem computacional 

 • Programação em base de dados
 • Escrita científica médica

 • Métodos estatísticos robustos
 • Modelos lineares generalizados

 • Bioinformática
 

3.3.5. Syllabus:
 • Programming in SAS

 • Programming in Python 
 • Clinical trials analysis 

 • Pharmaceutical-Economics 
 • Disease management 

 • Assessment of health technologies 
• Validation of questionnaires

 • Reliability of instruments
 • Spatial statistical analysis

 • Stochastic Modeling
 • DNA sequence analysis

 • Hidden Markov models
 • Genomic statistics

 • Time Series in Health
 • Computational learning

 • Database programming
 • Medical scientific writing

 • Robust statistical methods
 • Generalized linear models

 • Bioinformatics

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta Unidade Curricular procura proporcionar um desenvolvimento de conhecimentos e competências que permita o

estudante explorar e aprofundar assuntos relacionados com o tema da sua Dissertação/Estágio /Projecto. Assim nesta
Unidade Curricular é permitido que o estudante escolha os conteúdos programáticos que mais se adequam ao seu
perfil. Por fim procura-se desenvolver competências no âmbito da elaboração de documentos escritos e da
divulgação/difusão dos resultados obtidos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This Curricular Unit seeks to provide a development of knowledge and skills that allows the student to explore and

deepen subjects related to the theme of his Dissertation / Internship / Project. Thus in this Course it is allowed the
student to choose the program contents that best suit his profile. Finally, it seeks to develop skills in the preparation of
written documents and the dissemination / diffusion of the results obtained.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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B-learning, orientação tutorial complementada com seminários temáticos de acordo com os objetivos da UC serão as
metodologias de ensino utilizadas.

 Avaliação baseada em trabalhos que serão avaliados através de relatórios e apresentações orais. 
 

A UC segue um modelo de avaliação discreta: trabalhos (85%) e assiduidade nos seminários definidos como
obrigatórios (15%)

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 B-learning, tutorial guidance complemented with thematic seminars in accordance with the UC objectives will be the

teaching methodologies used.
 Evaluation based on papers that will be evaluated through reports and oral presentations.

 
The UC follows a discrete evaluation model: work (85%) and attendance at seminars defined as mandatory (15%)

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A orientação tutorial e os seminários temáticos permitirão aos estudantes construir de forma autónoma, contudo

supervisionada e guiada, o seu próprio conhecimento. Desta forma, os docentes acompanharão os estudantes através
dos diferentes passos da elaboração dos trabalhos finais com o intuito de atingir os objetivos principais da unidade
curricular.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The tutorial orientation and thematic seminars will enable students to construct their own knowledge independently, yet

supervised and guided. In this way, the teachers will accompany the students through the different steps of the
preparation of the final works in order to reach the main objectives of the curricular unit.

3.3.9. Bibliografia principal:
 A definir em função das escolhas de trabalho final mas incidindo genericamente no estado da arte sobre os temas

abordados / To be defined according to the final work choices, but generally focusing on the state of the art on the topics
addressed.

Mapa IV - Fundamentos de Biomedicina / Fundamentals of Biomedicine

3.3.1. Unidade curricular:
 Fundamentos de Biomedicina / Fundamentals of Biomedicine

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Gabriela Moura –TP-35

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Raquel Silva – TP-10

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A UC visa dar aos estudantes uma visão global sobre as principais linhas de investigação na área Biomédica, com

enfase nas metodologias bioestatísticas em uso, mas também nos desenhos experimentais e procedimentos
laboratoriais mais comuns, por forma a obter um conhecimento esclarecido sobre as questões a que a Bioestatística
responde neste domínio científico. Sobre as metodologias bioestatísticas apresentadas na UC, o estudante deverá
desenvolver espírito crítico, por forma a saber descrever e discutir o avanço que permitiram, pontos críticos e
questões em aberto, passíveis de melhoria. Deve, por último, saber descrever o estado da arte da Bioestatística
aplicada à Biomedicina, nas suas diversas vertentes de investigação, incluindo Genómica, Transcriptómica,
Proteómica e Metabolómica.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course aims to give an overview of the main research lines in Biomedicine, focusing on statistical methodologies,

but also on common experimental designs and laboratorial procedures, as a way to enlighten the main questions
answered by Biostatistics on this particular field or research. The student will acquire critical knowledge on the main
biostatistical tools, and will be able to describe and discuss how they advanced the state of the art, but also their major
drawbacks and open questions, and how they are expected to improve. The student will learn about the state of the art
of Biomedicine-applied Biostatistics, in their major research fields, including Genomics, Transcriptomics, Proteomics
and Metabolomics.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
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1. Introdução à Biologia Celular
 1.1. O Projeto de Sequenciação do Genoma Humano, alcance e desenvolvimentos

 2. Fundamentos de Genómica
 2.1. SNPs, genotipagem e variabilidade genética

 2.2. Expressão genética: microarrays e RNA-seq
 2.3.Epigenómica do DNA, da cromatina e métodos por enriquecimento 

 2.4. Limitações metodológicas, económicas e éticas
 2.5. Análise de conjuntos de genes 

 2.6. Preditores e Biomarcadores Genómicos
 2.7. Doenças Genéticas, diferentes tipos e abordagens

 2.8. Farmacogenómica
 3. Fundamentos de Proteómica

 3.1. Questões metodológicas e normalização
 3.2. Identificação de proteínas diferencialmente expressas, variação temporal

 3.3. Diagnóstico e prognóstico pelo perfil proteómico
 3.4. Interdependências: clustering e redes proteicas
 4. Fundamentos de Metabolómica

 5. Ferramentas Bioinformáticas para a Biomedicina: bases de dados e software
 6. Perspetivas futuras para a Biomedicina

 

3.3.5. Syllabus:
 1. Introduction to Cellular Biology

 1.1. The Human Genome Sequencing Project, impact and developments
 2. Basics of Genomics

 2.1. SNPs, genotyping and genetic variability
 2.2. Gene expression: microarrays and RNA-seq

 2.3. Epigenomics of DNA, chromatin and enrichment methods 
 2.4. Methodological, economical and ethical considerations

 2.5. Gene set analyses 
 2.6. Genomic predictors and biomarkers

 2.7. Genetic diseases, types and approaches
 2.8. Farmacogenomics

 3. Basics of Proteomics
 3.1. Methodological questions and normalization

 3.2. Identification of differentially expressed proteins, time point variation
 3.3. Diagnosis e prognosis with proteomic profiles

 3.4. Interdependencies: clustering e protein networks
 4. Basics of Metabolomics

 5. Bioinformatics tools in Biomedicine: databases and software
 6. Future prospects for Biomedicine

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A cada subunidade programática, o estudante será conduzido através dos objetivos, metodologias laboratoriais,

desenho experimental típico, questões colocadas e ferramentas bioestatísticas associadas às respostas obtidas.
Desta forma, o estudante ganhará a perceção sobre o papel da estatística na Biomedicina, o que lhe permitirá, de forma
crítica, utilizar essas ferramentas, mas também contribuir para uma melhor utilização e melhoramento. Desta forma, os
conteúdos programáticos encontram-se totalmente alinhados com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para a
UC.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 For each point of the program, the student will be guided through the objectives, laboratorial methodologies, typical

experimental designs, questions posed and biostatistical tools normally used to answer them. This way, the student will
understand the role of Statistics on Biomedicine, which will allow her/him to use those tools in an informed way, and to
contribute for their improvement. Therefore, the program proposed is totally aligned with the goals that have been
established for the UC.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O ensino desta UC baseia-se em aulas teórico-práticas onde serão abordados todos os pontos do programa, e com

demonstração prática de software e bases de dados relevantes para a resolução de exercícios propostos.
Paralelamente, os estudantes desenvolverão estudo autónomo, na forma de um projeto, que será acompanhado pelos
docentes numa lógica tutorial, sobre um tema integrado no programa da UC. A distribuição dos materiais das aulas
será feita online através do servidor moodle (moodle.ua.pt). A avaliação será realizada por exame final (80% da nota
final) na época normal e de recurso e pelo trabalho de projeto (restantes 20%). A prova escrita é composta por duas
partes: uma com perguntas de resposta múltipla que testam conhecimentos específicos, e outra com perguntas de
resposta curta, que testam a capacidade de integrar e interpretar informação.
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3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching method is based on theoretical-practical classes, covering all topics of the program, where relevant

software and databases will be used to solve exercises. Students will also have the possibility of embracing a small
project covering a topic of the program. For this, they will have to solve a given problem autonomously, counting only
with the knowledge obtained in the classes of the course, their self-learning skills and weekly tutorial discussions with
the teacher. Course materials will be available through the University of Aveiro elearning server (moodle.ua.pt).
Evaluation is based on the project mark (20%) and final exams (80%) as defined in the academic calendar. These have
two parts: one with multiple choice questions to text specific concepts and another with short answer questions to test
the capacity to integrate and interpret data.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Em virtude da complexidade associada aos conhecimentos a ensinar, torna-se necessária a existência de aulas

teóricas onde possam ser introduzidos os diversos temas e feita uma panorâmica geral do respetivo estado da arte.
Dada a dimensão e a importância das ciências emergentes associadas à Biomedicina (as chamadas “ómicas”) e da
informação a elas associada, grande parte deste conhecimento está armazenado em bases de dados públicas. Por sua
vez, estas bases de dados disponibilizam inúmeras ferramentas computacionais/estatísticas que visam auxiliar os
investigadores na extração de informação útil. Para que esta informação chegue aos estudantes de forma eficaz, serão
dadas aulas teórico-práticas que incluirão demonstrações sobre o seu melhor uso, por forma a que os estudantes
tomem consciência do processo de estudo destes tópicos e, consequentemente, daquilo que já se sabe sobre os
mesmos. Por último, como forma de permitir que os estudantes escolham subáreas, que lhes sejam úteis em projetos
de investigação futuros, e que possam desenvolver com uma profundidade superior à possível nas aulas teórico-
práticas programadas, ser-lhes-á disponibilizada a realização autónoma de projetos com acompanhamento
personalizado por parte dos professores da UC.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In view of the complexity associated to the present knowledge in the field of Biomedicine it becomes necessary that the

students are introduced to the several points of the program through theoretical classes. Also, due to the size and
importance of all data related to the so-called OMIC Sciences, publically available dedicated databases are often
needed. These are complex sites that help overcoming some of this complexity by offering tutorials and additional
bioinformatics tools. These allow the users to get acquainted with the site and to further extract useful information from
the data available. In order to the students to gain this knowledge the course will include theoretical-practical classes
where tutorials will be explained and additional tools will be demonstrated. Finally, as a way to allow the students to gain
deeper knowledge on the subjects, they will be invited to carry out autonomous small projects. These will be related to
specific points of the program that each student would like to study in more detail. During the project, the students will
be accompanied by the teachers on a weekly basis, to discuss strategies, solve problems and report results.

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Brown, T.A. (2007), Genomes 4 (4th ed.), Garland Science Publishing

 - Lovric, Josip (2011), Introducing Proteomics (1st ed.), Wiley-Blackwell
 - Lammerhofer, M. & Weckwerth, W. (2013), Metabolomics in Practice (1st ed), Wiley-VCH

 

Dada a diversidade de conteúdos abordada, não é proposta bibliografia específica de consulta obrigatória. Os
conteúdos programáticos são descritos em apresentações Powerpoint e artigos científicos que serão disponibilizados
na plataforma de elearning (moodle.ua.pt). / Since themes are so diverse, there will be no required textbook. Course
materials, such as powerpoint presentations and scientific papers will be made available on the elearning UA platform
(moodle.ua.pt).

Mapa IV - Dissertação/Projecto/Estágio

3.3.1. Unidade curricular:
 Dissertação/Projecto/Estágio

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Vera Mónica Almeida Afreixo- OT-15

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Miguel Ferreira de Sá Couto

 Isabel Maria Simões Pereira
 Adelaide de Fátima Baptista Valente Freitas

 Sónia Cristina Alexandre Gouveia
 Luís Miguel Almeida da Silva

 Maria Teresa Ferreira Herdeiro 
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Gabriela Maria Ferreira Ribeiro de Moura
 Bruno Miguel Alves Fernandes do Gago

 Raquel Monteiro Marques da Silva
 Odete Abreu Beirão da Cruz e Silva
 Manuel António da Silva Santos

 Luisa Alejandra Helguero
 Margarida Sâncio da Cruz Fardilha

 José Adelino Mesquita Bastos
 Pedro Filipe Pessoa Macedo

 Nélia Maria Marques da Silva
 Andreia Oliveira Hall

 Maria da Conceição Cristo Santos Lopes Costa
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A Dissertação/Projeto/Estágio do Mestrado é estruturado de modo a dar ênfase aos aspetos técnicos e científicos e

preparar o estudante para o ambiente real de trabalho. O estudante deve ser capaz de:
 - demonstrar um conhecimento aprofundado das várias componentes da estatística médica, 

 - planificar e aplicar as metodologias de recolha de dados e a análise estatística mais adequada, 
 - formular e lidar com questões complexas e integrar o conhecimento; 

 - contribuir para a investigação (bio)médica; 
 - desenvolver a capacidade de autoaprendizagem, pesquisa e escolha de informação adequada; 

 - demonstrar capacidades adequadas de síntese, análise crítica e comunicação.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The Dissertation/Project/Internship of the Master degree is structured in order to emphasize the scientific and technical

aspects and to prepare the student for real working conditions. The student should be able of:
 - to demonstrate a deep knowledge of the several components of medical statistics;

 - to plan and to apply the methodologies of data acquisition and the adequate statistical analysis;
 - to formulate and to deal with complex questions and to integrate scientific knowledge; 

 - to contribute to (bio)medical research; 
 - to develop the selflearning, research and information retrieval skills;

 - to demonstrate adequate communication, critical analysis and synthesis capacities.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Esta UC foca no desenvolvimento das competências permitindo o estudante a executar a sua

 Dissertação/Projeto/Estágio. O estudante aprenderá competências transversais no que diz respeito a trabalhar num
ambiente real de trabalho. Além disso, o estudante deve ser capaz de adquirir os conhecimentos necessários para
executar as atividades, tarefas, a fim de obter as competências definidas para este ciclo de estudo.

 Assim, os conteúdos programáticos incluem: 
 - integrar um grupo de trabalho; 

 - desenvolver objetivos gerais e específicos para o seu trabalho; 
 - executar as tarefas e cumprir um plano de ação; 

 - apresentar, discutir e defender o seu trabalho; 
 - reforçar as competências individuais necessárias num ambiente de trabalho/investigação.

 

3.3.5. Syllabus:
 This UC is focused on the development of skills allowing the student to execute their Dissertation/Project/Internship. The

student will acquire soft skills related to work in a real work environment. Besides, the student should be able of
acquiring the necessary knowledges necessaries to execute the activities, tasks defined for this study cycle.

 The course contents include: 
 - to integrate a work group; 

 - to develop general and specific objectives for his work; 
 - to execute the tasks of one workplan; 

 - to present, discuss and defend his work;
 - to reinforce his individual skills necessary in a work/research environment.

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos descritos, nesta unidade curricular encontram-se em consonância com os objetivos de

aprendizagem definidos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The programmatic contents for this curricular unit are strictly in accordance with defined learning objectives.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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A metodologia de ensino/aprendizagem será a de confronto direto com ambiente de trabalho ou investigação real.
 No caso específico de estágio, o supervisor irá desempenhar um papel central no direcionamento do estudante numa

área adequada e definida inicialmente pelo seu orientador interno.
 O estudante irá apresentar um documento de estágio, projeto ou dissertação, detalhando todo o trabalho que foi

realizado. O estudante terá a oportunidade de realizar uma apresentação oral. O júri deliberará, tendo em conta se o
estudante foi capaz de cumprir todos os objetivos, e determina a avaliação final. O supervisor/orientador tem um papel
de transmitir se todos os objetivos foram atingidos. 

 A avaliação da unidade curricular, e em particular a realização das provas públicas, encontram-se reguladas nos
artigos 48º, 49º, 50º e 51º do "Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro".

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching/learning methodology will be the direct confrontation with real work environment / investigation..

 In the internship case, the supervisor will play a major role by conducting the student into an adequate area as defined
by his internal supervisor.

 The student will present a written report documenting his work on the Dissertation/Project/Internship. The student will
have the opportunity to make an oral presentation of the work. The supervisor will give information related to the
performance of the student. The jury will decide considering if the student was able to accomplish all the objectives. 

 The evaluation of the course and the public defense is regulated by Articles 48, 49, 50 and 51 of the "Regulamento de
Estudos da Universidade de Aveiro".

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia de ensino/aprendizagem baseia-se na experiência prática que o estudante irá adquirir no local de

estágio e na exigência de desenvolver a sua Dissertação/Projeto/Estágio. Acima de tudo, a tese/relatório de
estágio/projeto permitirá ao estudante adquirir um conjunto de capacidades, que são fundamentais, na sua futura

 atividade profissional. Outras competências transversais serão desenvolvidas com a participação do estudante em
todas as atividades realizadas de formação, treino no local de trabalho. As reuniões regulares com o supervisor vão
ajudar a definir a linha de trabalhos e reforçar as competências no que diz respeito à capacidade de pensamento crítico
e à capacidade de planear, organizar e gerir tarefas.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The teaching/learning methodology is based on a handson experience that the student will acquire in the internship

place and on the demand of development his Dissertation/Project/Internship. Above all, the
Dissertation/Project/Internship will allow the student to acquire a set of skills that will be fundamental for his future
professional activity. Other horizontal skills will be developed by the participation of the student in all the formation and
training activities carried out at the workplace. The regular meetings with the supervisor will help in the definition of the
line of work and in the reinforcement the skills related with critical thinking and the capacity of planning, organizing and
managing work tasks.

3.3.9. Bibliografia principal:
 A bibliografia é específica de cada tema de Dissertação/Estágio /Projecto.

 /
 The bibliography is specific to each topic of Dissertation / Internship / Project

 

Mapa IV - Análise de Dados Multivariados / Multivariate Data Analysis

3.3.1. Unidade curricular:
 Análise de Dados Multivariados / Multivariate Data Analysis

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Adelaide de Fátima Baptista Valente Freitas, 45TP

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Conhecer os objetivos e condições de aplicação de técnicas exploratórias de dados mais usadas, nomeadamente na

redução da dimensionalidade dos dados e no agrupamento dos dados.
 - Desenvolver competências na visualização de dados usando técnicas estatísticas gráficas para dados multivariados

 - Saber usar pacotes estatísticos para tratamento de dados multivariados do programa estatístico R, com correta
aplicação das metodologias, interpretação e análise crítica dos resultados.

 - Adquirir competência para sumariar informação contida em dados multivariados, selecionar metodologias adequadas
aos objetivos de investigação e interpretar resultados.
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3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Present the objectives and conditions of application of the most used exploratory statistical techniques for multivariate

data, namely dimensionality reduction and clustering techniques.
 - Develop and improve skills to enable an useful application of data visualization techniques.

 - Explore statistical packages for the analysis of multivariate data using the software R, promoting the correct
application of statistics methodologies and the interpretation and critical analysis of results.

 - Acquire the skills necessary for reporting information contained in multivariate data, adopting appropriate
methodologies and interpreting theirs results.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 - Tipos de dados. Classificação de metodologias para dados multivariados (dependência e interdependência)

 - Análise de componentes principais. Biplots
 - Análise fatorial

 - Análise de Conglomerados. Técnicas de avaliação de agrupamentos
 - Biclustering

 - Análise de correspondências.
 

3.3.5. Syllabus:
 - Types of data. Classification of multivariate methodologies (dependence and interdependence)

 - Principal component analysis. Biplots
 - Factorial analysis

 - Cluster analysis. Validation clusterings.
 - Biclustering

 - Correspondence analysis.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O programa pauta-se por incluir as técnicas estatísticas exploratórias mais usadas em dados multivariados e,

simultaneamente, garantindo competência para uma diversidade de aplicações que se pretendem que sejam
exploradas com exemplos a dados reais e com recurso ao software R.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus is designed to include the most used exploratory statistical techniques for multivariate data and for

several situations. It is intended to illustrate these techniques with real data using the software R.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O programa é desenvolvido em blocos, de acordo com os capítulos do conteúdo programático. Os blocos são

constituídos por sessões de apresentação da metodologia acompanhada de práticas com o R com vista à preparação
de trabalhos práticos de análise de dados biomédicos multivariados pelos alunos (para avaliação, 60%).

 A avaliação é discreta e inclui um teste escrito (40%).
 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The syllabus is developed by blocks. Each block corresponds to one statistical technique to be taught. In each block

there are sessions of presentation of the methodology accompanied by practical examples using R in order to provide
technical skills to execute an analysis of biomedical multivariate data (for assessing, 60%).

 The assessment is “discreta” and includes a written test (40%).
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Este tipo de metodologia de ensino tem como principal objetivo, além de desenvolver conhecimento sobre as

condições de aplicabilidade de diferentes métodos estatísticos para dados multivariados, permitirá desenvolver a
capacidade de autonomia e de espírito crítico dos estudantes deste mestrado.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In addition to providing knowledge on applicability of different statistical methods for multivariate data, this type of

teaching methodology has the main goal to develop the autonomy and critical thinking of the students.

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Greenacre, M. (2010), Biplots in practice (1st ed.), Fundacion BBVA 

 - Gower, J.C. and Hand, D.J. (1996), Biplots (1st ed.), Chapman & Hall
 - Johnson, R.A. e Wichern, D.W. (2007), Applied multivariate statistical analysis (6th ed.) Prentice-Hall

 - Sharma, S. (1995), Applied multivariate Technique (1st ed.), Wiley
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Mapa IV - Séries Temporais e Análise Espectral / Time Series and Spectral Analysis

3.3.1. Unidade curricular:
 Séries Temporais e Análise Espectral / Time Series and Spectral Analysis

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Sónia Cristina Alexandre Gouveia - TP-45

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os estudantes irão adquirir nesta u.c. os conceitos básicos de análise de séries temporais e a capacidade para aplicar

métodos de análise de séries temporais em problemas concretos. Em particular, o aluno deve ser capaz de:
 - apresentar uma representação gráfica adequada para a informação de uma série temporal;

 -avaliar graficamente a estacionaridade de uma série temporal, incluindo calcular e utilizar adequadamente uma função
de autocorrelação; 

 - avaliar as funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial para os modelos AR, MA e ARMA; 
 - utilizar as funções de autocorrelação e outros diagnósticos para formular, testar e modificar hipóteses adequadas

sobre modelos de séries temporais; 
 - prever os valores futuros de uma série temporal; 

 - produzir e analisar a representação em frequência de uma série temporal estacionária, usando a transformada de
Fourier;

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Students will acquire the basic concepts of time series analysis and the ability to apply time series analysis methods to

concrete problems. In particular, the student should be able to:
 - produce an adequate graphical display for the information conveyed in a time series; 

 - assess graphically the stationarity of a time series, including the calculation and use of a sample autocorrelation
function;

 - evaluate the autocorrelation function and partial autocorrelation function for AR, MA and ARMA models;
 - use the autocorrelation and partial autocorrelation functions and other diagnostics to formulate, test and modify

suitable hypotheses about time series models;
 - forecast future values of a time series;

 - produce and analyze the frequency representation of a stationary time series, using the Fourier transform;
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Conceitos e definições em séries temporais e em análise espectral.

 Visualização de dados em séries temporais.
 Estacionaridade, Abordagem de Box-Jenkins através da identificação de modelo, ajuste, verificação de diagnóstico e

previsão. Média, função de autocorrelação, função de autocorrelação parcial.
 Modelos autoregressivos (AR), modelos de média móvel (MA), modelos ARMA, suas funções de autocorrelação e

funções de autocorrelação parcial. Transformações e diferenciações para alcançar a estacionaridade, modelos
ARIMA.

 Estimativa e diagnóstico. Modelos candidatos usando a função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial.
Estimativas de máxima verossimilhança, abordagens de mínimos quadrados condicionais e incondicionais. Verificação
diagnóstica, modificações de modelos.

 Previsão, intervalos de confiança para previsões, actualização de previsões e outros procedimentos de previsão.
 Representação em frequência de uma série temporal estacionária. Periodiograma.

3.3.5. Syllabus:
 Concepts and definitions in time series and spectral analysis.

 Visualization for time series data.
 Stationarity, outline of Box-Jenkins approach through identification of model, fitting, diagnostic checking, and

forecasting. Mean, autocorrelation function, partial autocorrelation function. 
 Autoregressive (AR) models, moving average (MA) models, ARMA models, their autocorrelation functions, and partial

autocorrelation functions. Transformations and differencing to achieve stationarity, ARIMA models. 
 Estimation and diagnostics. Identifying possible models using autocorrelation function, and partial autocorrelation

function. Estimation, outline of maximum likelihood, conditional and unconditional least squares approaches. Diagnostic
checking, methods and suggestions of possible model modification.

 Forecasting, confidence intervals for forecasts, updating forecasts, other forecasting procedures.
 Frequency representation of a stationary time series. Periodiogram.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Esta UC permite fornecer aos estudantes uma formação adequada em análise de séries temporais, quer no domínio do
tempo quer no domínio da frequência. O conteúdo programático inclui o estudo de modelos de séries temporais
(ARIMA), incluindo identificação do modelo, estimação de parâmetros e previsão. São ainda lecionadas técnicas para
realizar análise espectral de uma série temporal, com o objetivo de descrever e interpretar o conteúdo de informação
da série no domínio da frequência.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This CU allows students to acquire adequate training in time-series analysis, both in time domain and frequency

domain. The program content includes the study of time series models (ARIMA), including model identification,
parameter estimation and forecasting. Spectral analysis techniques are also taught in order to describe and interpret
the information content of the series in the frequency domain.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas desta disciplina intercalaram entre exposição teórica, com muitos exemplos práticos para consolidação da

matéria, e realização de exercícios práticos com a orientação do docente. Desta forma, a aula tem ritmos de
aprendizagem diferentes, o que permitem ao aluno uma melhor consolidação das matérias lecionadas. 

 A avaliação desta disciplina será realizada por intermédio de exame final. Adicionalmente, será proposto para
avaliação da disciplina, a realização de um trabalho prático desenvolvido com dados de séries temporais provenientes
de uma área de aplicação de interesse do aluno. O trabalho será desenvolvido num software adequado ao tratamento
de séries temporais. Estas iniciativas permitirão ao aluno adquirir prática na análise estatística de uma série temporal
e o desenvolvimento de competências ao nível da interpretação contextualizada dos resultados obtidos. O trabalho
será avaliado com base num relatório escrito e numa apresentação final.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The classes of this course interchange between theoretical exposition, with many practical examples, and practical

exercises developed by the students with the guidance of the teacher. In this way, the class has different learning
rhythms, which allows a better learning activity for the student.

 The evaluation of this course will be done by means of a final exam. In addition, it will be proposed the development of a
practical work with real time series data, coming from an area of application of the student’s interest. The work will be
developed in a software suitable for the treatment of time series. These initiatives will allow the student to acquire
practical experience in the statistical analysis of a time series and to develop the necessary skills of contextualized
interpretation of the obtained results. The practical work will be evaluated on the basis of a written report and a final
presentation.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As aulas de exposição teórica com exemplos irão providenciar ao aluno uma introdução à terminologia e aos conceitos

essenciais tanto em análise de séries temporais como em análise espectral.
 A realização de exercícios práticos e de um trabalho prático permite a consolidação das matérias lecionadas nas aulas

mais expositivas, sendo assim uma forma muito eficiente aprendizagem neste nível de ensino. Este processo irá
obrigar o aluno a organizar e a sistematizar a informação decorrente da análise de uma série temporal, bem como a
desenvolver a sua capacidade para aplicar métodos de análise de séries temporais em problemas concretos.

 Com o desenvolvimento de trabalhos individuais, o aluno será orientado para desenvolver mais os métodos/temas com
mais influência na sua área de futura especialização (ou interesse), constituindo assim um ensino mais ajustado ao
perfil do aluno.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The theoretical (exposition) classes with examples will provide the student an introduction to terminology and essential

concepts in both time series analysis and spectral analysis.
 The development of practical exercises and a practical work will allow the consolidation of the subjects taught in this

course, thus being a very efficient way to learn at this level of teaching. This process will compel the student to organize
and systematize the information arising from the analysis of a time series, as well as to develop their ability to apply
time series analysis methods to concrete problems.

 With the development of individual assignments, the student will be guided to further develop the methods / themes with
more influence in their area of future specialization (or interest), thus constituting a learning scheme more adjusted to
the profile of the student.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Shumway, R.H. and Stoffer, D.S. (2011), Time Series Analysis and its Applications with R examples (3rd ed), Springer

texts in Statistics.
 - Murteira, J.F. Bento, Muller, D.A. and Turkman, K.F. (1993), Análise de Sucessões Cronológicas (1st ed.), Mcgraw-Hill,

Portugal.
 - Brockwell, P.J. and Davis, R.A. (2002), Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.), Springer.

 - Oppenheim, A., Willsky, A.S. and Hamid S. (1996), Signals & Systems (2nd ed.), Prentice Hall.
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Mapa IV - Métodos Bayesianos / Bayesian Methods

3.3.1. Unidade curricular:
 Métodos Bayesianos / Bayesian Methods

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Isabel Maria Simões Pereira - 25h (TP)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Nélia Maria Marques Silva - 10h (TP)

 Maria da Conceição Cristo Santos Lopes Costa -10h (TP)
 

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os objetivos desta unidade curricular consistem em fornecer aos estudantes os conceitos fundamentais associados

às metodologias Bayesiana e clássica, em termos das suas vantagens e desvantagens, com vista à resolução de
problemas de inferência estatística. Dado um problema específico, os estudantes devem ser capazes de construir um
modelo Bayesiano apropriado, de o implementar usando um software adequado (WinBUGS) e interpretar corretamente
as conclusões a tirar.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main purpose of this course is to provide students with training in the Bayesian methodology as an alternative to

the classical. It is intended that students should be able to construct Bayesian models, implement them using adequate
software and properly interpret its conclusions.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Fundamentos da Inferência Bayesiana: metodologia Bayesiana versus metodologia clássica; vantagens e

desvantagens da metodologia Bayesiana
 2. Escolha de distribuições a priori: a priori vagas, não informativas e conjugadas.

 3. Metodologia Inferencial: estimação pontual e intervalos de credibilidade.
 4. Validação e seleção de modelos: medidas de diagnóstico, critério de informação pela desviância (DIC) e Fator de

Bayes. 
 5. Métodos Computacionais: métodos de simulação de Monte Carlo e de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC)

 6. Aplicação a problemas de Inferência Bayesiana usando o software WinBUGS.
 

3.3.5. Syllabus:
 1. Bayesian Inference Foundations

 2. Prior distributions
 3. Bayesian Inference

 4. Validation and model selection
 5. Computational methods: Monte Carlo simulation and MCMC methods

 6. Applications problems using WinBUGS software

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Globalmente os conteúdos programáticos abordados constituem a base de um curso sobre a metodologia Bayesiana e

irão contribuir para que um estudante tenha uma visão mais alargada da estatística, ultrapassando a visão tradicional
da estatística clássica. Os primeiros 4 capítulos consistem nas noções fundamentais sobre a metodologia Bayesiana,
enquanto que os últimos capítulos, ao explorar como na última década a estatística Bayesiana se desenvolveu e
difundiu devido ao desenvolvimento de métodos computacionais, fornecem as ferramentas tecnológicas necessárias
para a construção e análise de um modelo apropriado a um problema concreto.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The program contains the fundamental concepts, results and issues about the Bayesian methodology. It will give the

students an enlarged view about statistics, going further than the well-known frequentist approach. Chapters 1 to 4
cover the fundamental subjects of Bayesian methodology, while the last 2 chapters explore numerical tools for the
implementation of Bayesian approach. Altogether, these tools allow solving real problems using Bayesian approach.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas decorrem de uma forma tradicional, introduzindo os conceitos, ilustrando-os através de exemplos e

exercícios. No entanto, os problemas reais propostos são tratados com o auxílio de software adequado. A avaliação (A)
será feita através de um teste (T) e de trabalho (P), individual ou em grupo, calculada através da seguinte fórmula
A=0.5T+0.5P

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
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The teaching methodology is based on expositive lessons, in which are given examples and illustrated concepts, and
makes use of adequate software for real data analysis. The evaluation (E) is made by an exam (E) and a project (P) and
is calculated through the formula E=0.5E + 0.5P.

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Uma vez que as aulas irão ser focadas na formação básica dos conceitos da metodologia Bayesiana, como uma

alternativa à clássica, espera-se que os alunos desenvolvam a sua capacidade crítica de saber utilizar a metodologia
que é mais apropriada em cada situação real, ponderando as vantagens e desvantagens de cada método em função
dos objetivos e natureza do problema. Além disso, ao fazer-se uso do software estatístico de acesso livre espera-se
que os estudantes saibam recorrer às novas tecnologias para a resolução de problemas em estatística Bayesiana.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Since the classes will be focused on providing students with training in fundamental concepts on Bayesian methodology

as an alternative to the frequentist approach, it is expected of them to develop their ability to choose the more
appropriate methodology. And one way to do this would be balancing the advantages and disadvantages of each
method according to the problem’s main purpose and nature. Moreover, it is expected that students will use appropriate
software in order to solve problems with Bayesian methodology.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Bolstad, W.D. (2004), Introduction to Bayesian Statistics (3rd ed.), New Jersey: John Wiley and Sons

 Lee, P.M. Bayesian (2012), Statistics: An Introduction (4th ed.), Wiley & Sons
 Paulino, C.D., Amaral Turkman, M.A. e Murteira, B (2003). Estatística Bayesiana (1st ed.), Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian
 

Mapa IV - Laboratórios de Estatística / Statistics Labs

3.3.1. Unidade curricular:
 Laboratórios de Estatística / Statistics Labs

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Luís Silva – 45 P +20 OT

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC pretende introduzir o software R para a resolução de problemas com dados reais (de índole médica),

recuperando, em determinados momentos, alguns dos tópicos de estatística geralmente abordados num primeiro ciclo
de estudos.

 Em particular pretende-se que os estudantes:
 - saibam manipular diferentes tipos de dados (importar, exportar, utilizar diferentes estruturas de dados)

 - reconheçam e utilizem as potencialidades gráficas do R
 - saibam construir as próprias funções, usando estruturas de controlo sempre que necessário

 - recuperem alguns temas de análise estatística agora do ponto de vista computacional 
 - conheçam e utilizem adequadamente métodos de reamostragem e simulação

 - desenvolvam a sua capacidade de análise de resultados
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This UC aims to introduce R software to problem solving with real data (medical), recovering, at certain times, some of

the statistical topics generally addressed in a first cycle of studies.
 In particular it is intended that students:

 - know how to manipulate different types of data (import, export, use different data structures)
 - recognize and utilize the graphic potential of R

 - know how to construct their own functions, using control structures whenever necessary
 - recover some themes of statistical analysis now from the computational point of view

 - know and use adequately resampling and simulation methods
 - develop their capacity to analyze results

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução ao ambiente R e RStudio

 - importação e exportação de dados
 - estruturas de dados
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- análise exploratória de dados
 - estruturas de controlo e funções

 
2. Inferência estatística no R

 - intervalos de confiança
 - testes de hipóteses 

 
3. Introdução à reamostragem e simulação no R 

 - testes de permutação
 - bootstrap

 - método de monte Carlo
 

3.3.5. Syllabus:
 1. Introduction to R and RStudio environments

 - data import and export
 - data structures

 - exploratory data analysis
 - control structures and functions

 

2. Statistical inference in R
 - confidence intervals

 - hypothesis testing
 

3. Introduction to resampling and simulation in R
 - permutation tests

 - bootstrap
 - Monte Carlo method

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Numa primeira fase (pontos 1 e 2 dos conteúdos), pretende-se que a utilização de temas da estatística em geral já

conhecidos pelos estudantes mas que agora serão trabalhados sobre o ponto de vista computacional, facilite a
introdução ao software R, nomeadamente na manipulação de diferentes estruturas e tamanhos de dados, na obtenção
de visualizações gráficas adequadas e utilização de estruturas de controlo. O ponto 3 dos conteúdos permitirá aos
estudantes conhecer alguns dos métodos mais utilizados em reamostragem e simulação estatística.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 In a first phase (points 1 and 2 of the contents), it is intended that the use of statistical themes in general already known

by the students but now worked from the computational point of view, facilitates the introduction to R software, namely
in the manipulation of different data structures and sizes, in obtaining adequate graphic visualizations and use of control
structures. Section 3 of the contents will allow students to know some of the most used methods in resampling and
statistical simulation.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Nesta UC pretende-se abordar os conteúdos programáticos partindo, sempre que possível, de um problema prático.

Desta forma, a necessidade de obtenção de uma solução será motivadora para a introdução gradual dos temas a
abordar. A utilização do software R estará sempre presente nas aulas permitindo aos estudantes observar de forma
quase imediata a construção de uma solução para o problema em causa.

 Neste sentido, a avaliação será baseada em três trabalhos computacionais, individuais ou em grupo, utilizando
problemas propostos pelo docente ou pelos próprios estudantes. A classificação final resultará de uma média
aritmética das classificações obtidas nos trabalhos computacionais.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 It is expected to address the program contents starting, whenever possible, from a practical problem. In this way, the

need to obtain a solution will motivate the gradual introduction of the topics to be addressed. The use of the R software
will always be present in the classes allowing students to observe almost immediately the construction of a solution to
the problem at hand.

 In this sense, the evaluation will be based on three, individual or in group, computational projects, using problems
proposed by the teacher or by the students themselves. The final grade is obtained by averaging the grades obtained in
each computational project.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Sendo uma UC de cariz prático, cujo objetivo principal é a aquisição de competências na utilização do software R

(fundamental para outras UC em paralelo e posteriores), as metodologias de ensino centram-se na utilização intensiva
do R para a resolução de problemas reais, nomeadamente para a realização de trabalhos computacionais que serão
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contabilizados para a avaliação. Desta forma, exige-se que os estudantes coloquem em prática os conteúdos
lecionados e desenvolvam a sua capacidade de análise de resultados.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 As a practical UC, whose main objective is to acquire competencies in the use of the R software (fundamental for other

UCs in parallel and later), teaching methodologies focus on the intensive use of R to solve real problems, namely for the
accomplishment of computational projects that will be used as evaluation moments. In this way, students are required
to put into practice the content taught and develop their ability to analyze the obtained results.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Dalgaard, Peter (2008), Introductory statistics with R (2nd ed.), Springer

 Field, Andy (2014), Discovering Statistics with R (3rd ed.), Sage publications
 Crawley, Michael (2008), Statistics: an introduction using R (1st ed.), Wiley 

 Carsey, Thomas and Harden, Jeffrey (2014), Monte Carlo Simulation and Resampling methods for social sciences (1st
ed.), Sage publications

 

Mapa IV - Gestão da Qualidade em Saúde / Quality Management in Health

3.3.1. Unidade curricular:
 Gestão da Qualidade em Saúde / Quality Management in Health

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Maria Teresa Ferreira Herdeiro (S – 15h; TP – 15h; 20 OT)

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Bruno Miguel Alves Fernandes do Gago – 15hTP

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular, Gestão da Qualidade em Saúde visa aquisição de competências e conhecimentos dos estudantes

que lhes permitam:
 1. Reconhecer as tipologias de gestão financeira e identificar problemas atuais do financiamento e da prestação de

cuidados de saúde. 
 2. Identificar as necessidades de gestão da qualidade em saúde, dimensões da qualidade e sua medição, indicadores e

padrões de qualidade.
 3. Identificar as práticas de enfoque no utente: recolha de informação sobre necessidades e satisfação, gestão das

reclamações, customer relationship management. 
 4. Identificar os referenciais normativos de qualidade e a metodologia de acreditação e certificação.

 5. Identificar o papel da auditoria, nos serviços de saúde.
 6. Desenvolver a capacidade de autoaprendizagem, pesquisa e escolha de informação adequada.

 7. Demonstrar capacidades adequadas de síntese e comunicação.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Quality Management in Health aims to acquire skills and knowledge of students to enable them:

 1. Recognize the types of financial management and identify current problems of funding and healthcare services.
 2. Identify the health quality management needs, quality dimensions and measurements, indicators and quality

 standards
 3. Identify practices focus on the user: gathering information on needs and satisfaction, complaints management,

 CRM (customer relationship management).
 4. Identify the relevant standards of quality, accreditation and certification methodology.

 5. Identify the role of audit in the health services.
 6. Develop the ability to self-learning, research and selection of appropriate information.

 7. Demonstrate appropriate capacities for synthesis and communication
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Qualidade em Saúde. Promoção da Qualidade em Saúde. Governação integrada.

 2. Economia da saúde, financiamento do sistema de saúde.
 3. Enquadramento legal da gestão em saúde, organização e administração das organizações de saúde.

 4. Gestão da qualidade em saúde, evolução histórica
 5. Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde.

 6. Princípios gerais de melhoria da qualidade, indicadores de qualidade em saúde.
 7. Qualidade e segurança do doente: “patient safety”, conceito de gestão do risco: risco clínico e não clínico

 8. Os processos de certificação e acreditação.
 9. Auditorias internas e externas
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3.3.5. Syllabus:
 1.Health Quality. Promotion of Quality Health. Integrated Governance.

 2. Economics of health, financing of the health system.
 3. Legal framework of health management, organization and administration of health organizations.

 4. Health Quality management, historical development.
 5. National Strategy for Quality in Health.

 6. General principles of quality improvement, health quality indicators.
 7. Quality and patient safety, "patient safety" risk management concept: clinical and non-clinical risk.

 8. The certification processes and accreditation.
 9. Internal and external audits

 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos permitem aos estudantes conhecer o sistema nacional de saúde, o enquadramento da

gestão da qualidade em saúde. Os conteúdos programáticos permitem alcançar os objetivos definidos para a UC do
seguinte modo: O objetivo 1 com o ensino/aprendizagem dos conteúdos 2 e 3. O objetivo 2 é alcançado com o
ensino/aprendizagem do conteúdo 3, 4, 5 e 6. O objetivo 3 com o ensino/aprendizagem do conteúdo 7; o objetivo 4 com o
ensino/aprendizagem do conteúdo 8 e o objetivo 5 com o ensino/aprendizagem do conteúdo 9. Os objetivos 6 e 7 são
transversais ao ensino/aprendizagem dos diferentes conteúdos programáticos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus enables students to know the National Health System, and background of health quality management. The

syllabus allows achieving the goals for the UC as follows: Objectives 1 is achieved with the teaching / learning content 2
and 3; objectives 2 with the teaching / learning content 3, 4, 5 and 6; objective 3 with the teaching /learning content 7;
objective 4 with the teaching / learning content 8; objective 5 with the teaching / learning content 9. The objectives 6 and
7 are transverse in the teaching / learning of the different syllabus.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A metodologia de ensino e aprendizagem procura que os estudantes atinjam os objetivos propostos para a unidade

curricular. Desta forma, a formação dos estudantes assenta em 2 componentes: seminários, usando uma metodologia
demonstrativa, expositiva e componente teórico-prática com apresentação, pesquisa, elaboração e discussão de
trabalho de grupo. Avaliação discreta: 70% (prova escrita, duas frequências) + 30% (apresentação e discussão do
trabalho de grupo).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching and learning methodology demand that students meet the proposed objectives for the course. Thus, the

formation of students is based on two components: seminars, using a demonstrative, methodology exhibition and
theoretical-practical component to presentation and research, elaboration and discussion of group work.

 Discrete assessment: 70% (written exam, two frequencies) + 30% (presentation and discussion of work group).
 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As metodologias de ensino e aprendizagem da unidade curricular são definidas para permitirem aos estudantes

alcançar os objetivos e utilizam uma componente expositiva/demonstrativa, trabalho de grupo, com pesquisa e seleção
da informação e apresentação e discussão dos projetos, de forma a desenvolver capacidades de autonomia,
comunicação, escrita e síntese da informação.

 A metodologia de avaliação é baseada na apresentação e discussão do trabalho de projeto (30%), e avaliação escrita
(70%). A avaliação escrita permite a consolidação dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The methodologies of teaching and learning of the course are set to allow students to achieve the objectives and use an

exhibition/demonstration, through group work, research and selection of information and presentation and discussion of
projects in order to develop autonomous capabilities, communication, written, and synthesis of information.

 The assessment methodology is based on the delivery of project work, and examination. The written evaluation allows
the consolidation of the knowledge acquired by students.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Comparative health knowledge system. Healthcare Accreditation and Quality Unit. (2006). Programa de Acreditação

Internacional
 - Decreto-Lei n.º 71/2012 de 21 de março do Ministério da Economia e do Emprego. Diário da República: I série: No 58.

(2012)
 - Despacho n.º 5613/2015, Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

 - DGS. (2009) Departamento de Qualidade em Saúde. – Programa Nacional de Acreditação em Saúde.
 - DGS.(2016), Plano Nacional de Saúde Revisão e Extensão a 2020. Disponível em http://pns.dgs.pt/.

 - JOINT COMISSION INTERNATIONAL. (2008). Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals.
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Illinois
 - Simões, J. (2004). Retrato Político da Saúde - dependência do percurso e inovação em saúde: da ideologia ao

desempenho. Braga: Almedina
 

Mapa IV - Fundamentos em Epidemiologia e Saúde Pública / Fundamentals of Epidemiology and Public Health

3.3.1. Unidade curricular:
 Fundamentos em Epidemiologia e Saúde Pública / Fundamentals of Epidemiology and Public Health

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Maria Teresa Ferreira Herdeiro: 10T + 15TP

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Bruno Miguel Alves Fernandes do Gago: 5T +15TP

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O estudante deve ser capaz de:

 1. Descrever os conceitos de Saúde Pública e a sua evolução histórica.
 2. Reconhecer os diferentes sistemas de administração e politicas de saúde.

 3. Avaliar a história natural da doença.
 4. Reconhecer as medidas de saúde na comunidade. 

 5. Identificar e avaliar os indicadores de saúde.
 6. Reconhecer o conceito de epidemiologia.

 7. Descrever os diferentes desenhos de estudos em epidemiologia e saúde pública
 8. Reconhecer as principais medidas epidemiológicas, fontes de erro e de confundimento.

 9. Desenvolver a capacidade de autoaprendizagem, pesquisa e escolha de informação adequada.
 10. Demonstrar capacidades adequadas de síntese e comunicação.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The student should be able to:

 1. Describe the concepts of public health and its historical evolution.
 2. Recognize the different management and health policy systems.

 3. Assess the natural history of the disease.
 4. Recognize of health measures in the community.

 5. Identify and evaluation of health indicators.
 6. Recognize the concept of epidemiology.

 7. Describe the different study designs in epidemiology and public health.
 8. Recognize key epidemiological measures, sources of error and confounding

 9. Develop the ability to self-learning, research and selection of appropriate information.
 10. Demonstrate appropriate capacities for synthesis and communication.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução à Saúde Pública 

 1.1. Evolução histórica.
 1.2. História natural da doença.

 1.3. Medidas de saúde na comunidade. 
 1.4. Indicadores de saúde.

 
2. Epidemiologia.

 2.1. Contexto histórico
 2.2. Sucessos da epidemiologia 

 2.3. Definições e âmbito da epidemiologia
 2.4. Medidas epidemiológicas de saúde e doença (frequência, associação e impacto)

 2.5. Estudos transversais
 2.6. Estudos ecológicos

 2.7. Estudos de coorte
 2.8. Estudos caso-controlo

 2.9. Estudos de intervenção
 2.10. Interpretação dos resultados dos estudos epidemiológicos

 
3. Casos de estudo 

 

3.3.5. Syllabus:
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1. Introduction to Public Health. 
 1.1. Historical evolution.

 1.2. Natural history of the disease.
 1.3. Health measures in the community. 

 1.4. Health indicators.
 

2. Epidemiology. 
 2.1. Historical context.

 2.2. Achievements in epidemiology
 2.3. Definition and scope of epidemiology.

 2.4. Epidemiological measures of health and disease (frequency, association and impact)  
 2.5. Cross-sectional studies  

 2.6. Ecological studies 
 2.7. Cohort studies  

 2.8. Case–control studies  
 2.9. Intervention studies

 2.10. Interpretation of the results of epidemiological studies  
 

3. Case studies

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos permitem alcançar os objetivos definidos para a UC do seguinte modo: 

 Os objetivos 1-5 são alcançados com o ensino/aprendizagem dos conteúdos 1. (1.1., 1.2, 1.3 e 1.4); os objetivos 6-8 com
o ensino/aprendizagem dos conteúdos 2. (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9); e os objetivos 9 e 10 com o
ensino/aprendizagem do conteúdo 3.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The contents allow achieving the goals set for the UC as follows: Objectives 1-5 is achieved with the teaching/learning

content 1. (1.1., 1.2, 1.3 e 1.4); objectives 6-8 with the teaching/learning of 2. (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9); the
objectives 9 and 10 the teaching / learning content 3.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia adaptada à escolaridade (1T/2TP). Sessões expositivas e seminários recorrendo sempre que possível à

análise crítica de casos de estudo. Os conteúdos apresentados serão usados em trabalho TP na elaboração de
projetos adaptados aos tópicos programáticos. Avaliação discreta: 50%(prova escrita, duas frequências) + 50% (2
projetos de grupo).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching methodology is adapted to its classes (1T/2TP). Expository classes and seminars, recurring whenever

possible to the critical analysis of case-studies. The presented contents will be used in TP component in the elaboration
of projects related with the CU contents, Discrete assessment: 50% (written exam, two frequencies) + 50% (2 group
projects).

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os objetivos 1 a 8 são lecionados com base em sessões expositivas e seminários. Os objetivos 8 a 10 são integrados

na componente TP com a realização de projetos hands-on e análise critica de casos de estudos. Todas estas atividades
são complementadas com estudo autónomo. 

 O objetivo de utilizar várias estratégias de ensino/aprendizagem visa motivar os estudantes e desenvolver “soft skills”
como a autonomia, espirito critico, capacidade de procurar e criticar informação e capacidade de trabalhar em grupo.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Objectives 1 to 8 are taught based on classes and seminars. Objective 8 to 10 are integrated in TP component with the

development of hands-on projects and critical analysis of case-studies. All these activities are complemented with self-
study and final discussion of of the reports

 The purpose of using various teaching / learning strategies aims the motivation of students and the development of
"soft skills" such as autonomy, critical thinking, ability to search and critique information and ability to work in group.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 MacDonald T.H. and Gray D.P. (2007), Basic Concepts in Statistics and Epidemiology (1st ed.), Radcliffe Publishing

 Woodward, Mark (2005), Epidemiology : study design and data analysis (2nd ed.), Chapman & Hall/CRC
 Newman, Stephen C. (2001), Biostatistical methods in epidemiology (1st ed.) New York : John Wiley & Sons, Inc

 Mausner, Judith S. (1999), Introdução à epidemiologia (2nd ed.), Lisboa
 Farmer, R., Miller, D. & Lawrenson, R. (1996), Epidemiology and Public Health Medicine (4th ed.) Blackwell Science.

 Stone, D.B., Armstrong, R.W., Macrina, D.M. & Pankau, J.W., (1999), Introdução à Epidemiologia (1st ed.). McGraw-Hill.
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Oliveira, A. (2009), Bioestatística, Epidemiologia e Investigação. Teoria e aplicações. Lidel.
 Rothman K.J., Lash L.T., Greenland S. (2012), Modern Epidemiology (3rd ed.) Hardcover.

Mapa IV - Fundamentos de Estatística Médica / Fundamentals of Medical Statistics

3.3.1. Unidade curricular:
 Fundamentos de Estatística Médica / Fundamentals of Medical Statistics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Vera Mónica Almeida Afreixo- TP-45; OT-20

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os estudantes devem conseguir:

 -descrever e interpretar conceitos de inferência estatística; 
 -efetuar análise inferencial para um parâmetro e para comparação de parâmetros populacionais em contextos

assintóticos, paramétricos e não paramétricos. 
 -efetuar análise crítica e descrever metodologias estatísticas presentes em documentos científicos em contextos

biomédicos/epidemiológicos.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Students should be able to:

 -describe and interpret concepts of statistical inference;
 -perform inferential analysis for one parameter and for comparison of parameters in asymptotic, parametric and non-

parametric contexts.
 -perform critical analysis and describe statistical methodologies present in scientific documents in biomedical /

epidemiological contexts.
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Generalidades sobre inferência estatística

 Distribuições de amostragem
 Estimação pontual

 Estimação intervalar
 Testes de hipóteses: erros e métodos

 2. Intervalos de confiança em medidas de efeito epidemiológicas e clínicas 
 Intervalos exatos e aproximados

 3. Testes de hipóteses em medidas de efeito epidemiológicas e clínicas
 Abordagem paramétrica e não paramétrica

 4. Testes para comparação de dois ou mais grupos
 Abordagem paramétrica e não paramétrica

 Comparações múltiplas
 5. Testes de equivalência e não inferioridade

 6. Revisão crítica de artigos científicos na área da estatística médica.
 

3.3.5. Syllabus:
 1. Generalities of statistical inference

 Sampling distributions
 Point estimation

 Interval estimation
 Hypothesis testing: errors and methods

 2. Confidence intervals for epidemiological and clinical effect size measures
 Exact and approximate intervals

 3. Hypothesis testing in epidemiological and clinical effect size measures
 Parametric and non-parametric approach

 4. Hypothesis testing in comparison of two or more groups
 Parametric and non-parametric approach

 Multiple comparisons
 5. Equivalence and non-inferiority testing

 6. Critical review of scientific articles in the area of medical statistics.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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O Programa da UC é estruturado de modo a que os estudantes no final do curso tenham uma visão global dos
princípios de análise estatística.

 Os conteúdos programáticos são importantes para saber executar e interpretar resultados de análise estatística de
dados provenientes de planeamentos biomédicos e epidemiológicos. Os conteúdos programáticos abordados também
permitem interpretar e fazer análise crítica de estudos biomédicos que incorporem resultados estatísticos.

 Usando exemplos do contexto biomédico/epidemiológico, cada tópico é explicado e analisado nas aulas. Os exercícios
sobre cada tópico são ferramentas importantes que permitem aos estudantes atingir os objectivos da disciplina. 

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The curricular unit is structured in order to the students at the end of the course have an overview of the principles of

statistical analysis.
 The contents are important to know how to perform and interpret results of statistical analysis of data from biomedical

and epidemiological planning. The contents also allow interpreting and making critical analysis of biomedical studies
that incorporate statistical results.

 Using examples from the biomedical / epidemiological context, each topic is explained and analyzed in class. Exercises
on each topic are important tools that allow students to achieve the objectives of the discipline.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia adaptada à escolaridade (3TP). Nas horas de contacto são apresentados os conteúdos do programa e os

conceitos são ilustrados através de exercícios e resolução de problemas. A unidade curricular integra uma
componente prática suportada pela ferramenta R, em que são explorados estudos e métodos estatísticos usados
atualmente no contexto de investigação biomédica/epidemiológica. São disponibilizados materiais de apoio na página
da disciplina (moodle). Para além das aulas, há períodos de atendimento semanais onde os estudantes têm
oportunidade de esclarecer dúvidas.

 A avaliação é realizada segundo um dos seguintes modelos:
 - Discreto - baseada nos seguintes parâmetros e pesos: 30% (primeira prova escrita) + 30% (segunda prova escrita) +

25% (trabalho prático usando R) + 15% (trabalho de análise crítica de um artigo);
 - Final – baseada numa prova escrita (com o peso e 100%).

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching methodology is adapted to its classes (3TP). In the contact hours the contents are presented and the

concepts are illustrated through exercises and problem solving. The curricular unit integrates a practical component
supported by the R tool, which explores studies and statistical methods currently used in the context of biomedical /
epidemiological research. Support materials are available on the course page (moodle). In addition to the classes, there
are weekly attendance periods where students have the opportunity to clarify doubts.

 The assessment is performed according to one of the following models:
 - Discrete assessment - based on the following parameters and weights: 30% (first written test) + 30% (second written

test) + 25% (practical work using R) + 15% (critical work of an article);
 - Final assessment - based on a written test (weighing 100%).

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia usada promove o acompanhamento continuado dos tópicos abordados, permite alcançar um

conhecimento aprofundado de todos os conteúdos programáticos e sua aplicação em contextos biomédicos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The methodology used promotes the continuous follow-up of the topics covered, allows an in-depth knowledge of all the

contents and its application in biomedical contexts.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Rosner, Bernard (2011), Fundamentals of Biostatistics (7th ed.), Brooks/Cole Cengage Learning 

 Altman, Douglas G. (1991), Practical Statistics for Medical Research (1st ed.), Chapman & Hall/CRC 
 Wellek, Stefan (2010), Testing statistical hypotheses of equivalence and noninferiority (2nd ed.), Chapman & Hall/CRC;

 Bland, Martin (2000), An Introduction to Medical Statistics (3rd ed.), Oxford University Press
 Lang , Thomas A. and Secic, Michelle (1997), How to report statistics in medicine. Annotated Guidelines for Authors,

Editors, and Reviewers (2nd ed.), ACP Press.
 

Mapa IV - Ensaios Clínicos / Clinical Trials

3.3.1. Unidade curricular:
 Ensaios Clínicos / Clinical Trials

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Bruno Gago -15T + 30TP
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3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 No final do curso, o estudante deve ser capaz de:

 1. Identificar questões éticas fundamentais para a realização de investigação clínica
 2. Descrever o enquadramento legal e regulamentar da investigação clínica

 3. Explicar os conceitos ligados à conceção e desenho de estudos clínicos.
 4. Descrever os desenhos de estudo mais utilizados.

 5. Identificar características chave para a implementação de ensaios clínicos adaptativos.

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 By the end of this course, the student should be able to:  

 1. Identify key ethical issues when planning clinical research studies 
 2. Describe the legal and regulatory framework of clinical research

 3. Explain key concepts in the design of clinical trials. 
 4. Describe the study designs commonly used.

 5. Identify key issues for implementation of adaptive clinical trials.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Enquadramento regulamentar e ético da investigação clínica

 2. A questão de investigação e resultados
 3. Tipos e contextos de investigação clínica

 4. Estudo clínico e desenhos de investigação
 5. Protocolo de estudo

 6. População de estudo e coortes
 7. Atribuição do tratamento

 8. Ensaios Clínicos Adaptativos
 

3.3.5. Syllabus:
 1. Introduction and Ethics of Clinical Research

 2. Research Question and Outcomes
 3. Types and contexts of clinical research

 4. Clinical Study/Trial Design 
 5. Study Protocol 

 6. Study Population and Cohort
 7. Treatment Allocation

 8. Adaptive Clinical Trials
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos permitem alcançar os objetivos definidos para a UC do seguinte modo: O

ensino/aprendizagem dos conteúdos 1 permitirá alcançar os objetivos 1 e 2; O ensino/aprendizagem dos conteúdos 2 a
7 permitirá alcançar o objetivo 3; o ensino/aprendizagem do conteúdo 4 permitirá alcançar o objetivo 4 e o
ensino/aprendizagem do conteúdo 8 permitirá alcançar o objetivo 5

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus allows achieving the goals for the UC as follows: Teaching / learning content 1 will allow to achieve

objectives 1 and 2; teaching / learning content 2 to 7 will allow to achieve objective 3; teaching / learning content 4 will
allow to achieve objective 4 and teaching / learning content 8 will allow to achieve objective 5

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia adaptada à escolaridade (1T/2TP). Sessões expositivas e seminários recorrendo sempre que possível à

análise crítica de casos de estudo. Os conteúdos apresentados serão usados em trabalho TP na elaboração de
projetos adaptados aos tópicos programáticos. A UC segue um modelo de avaliação continua, 2 exames escritos (40%)
e 3 projetos de grupo (60%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching methodology is adapted to 1T/2TP class distribution with expository session and seminars, recurring

whenever possible to the critical analysis of case-studies. The presented contents will be used in TP component in the
elaboration of projects related with the CU contents. The CU is assessed with a continuous evaluation methodology
with 2 written exams (40%) and 3 group projects (60%).
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os objetivos 1 a 5 são lecionados com base em sessões expositivas e seminários. Os objetivos 2 e 5 são integrados na

componente TP com a realização de projetos hands-on e análise critica de casos de estudos. Todas estas atividades
são complementadas com estudo autónomo. 

 O objetivo de utilizar várias estratégias de ensino/aprendizagem visa motivar os estudantes e desenvolver “soft skills”
como a autonomia, espirito critico, capacidade de procurar e criticar informação e capacidade de trabalhar em grupo.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Objectives 1 to 5 are taught based on classes and seminars. Objective 2 to 5 are integrated in TP component with the

development of hands-on projects and critical analysis of case-studies. All these activities are complemented with self-
study and final discussion of of the reports

 The purpose of using various teaching / learning strategies aims the motivation of students and the development of
"soft skills" such as autonomy, critical thinking, ability to search and critique information and ability to work in group.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Griffin, John P. (2009), The textbook of pharmaceutical medicine (6th ed.), Wiley

 - Edwards, Lionel D., Fox, Anthony W. and Stoiner, Peter D. (2011), Principles and practice of pharmaceutical medicine
(3rd ed.), Wiley 

 - Spilker, Bert (2009), Guide to drug development : a comprehensive review and assessment (1st ed.), Wolters Kluwer
Health/Lippincott Williams & Wilkins

 - Hu, Feifang and Rosenberger, William F. (2006), The theory of response-adaptive randomization in clinical trials (1st
ed.), Wiley, Hoboken, NJ

 

Mapa IV - Complementos de Estatística Médica / Further Topics in Medical Statistics

3.3.1. Unidade curricular:
 Complementos de Estatística Médica / Further Topics in Medical Statistics

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Vera Afreixo TP-30; OT-20

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Sá Couto TP-15

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Descrever, interpretar e efetuar análise com base nos modelos de regressão e de sobrevivência. Escolher os

modelos adequados a cada problema.
 2. Executar e interpretar revisão sistemática e meta-análise. Discutir e avaliar a adequabilidade dos diferentes

métodos meta-analíticos. Efetuar análise crítica e descrever metodologias estatísticas de revisão sistemática e meta-
análise presentes em documentos científicos em contextos biomédicos.

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. Describe, interpret and perform analysis based on regression and survival models. Choose the correct regression

model for each problem.
 2. Perform and interpret systematic review and meta-analysis. Discuss and evaluate the suitability of different meta-

analytical methods. Carry out critical analysis and describe statistical methodologies of systematic review and meta-
analysis present in scientific documents in biomedical contexts.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Modelos de regressão

 2. Análise de sobrevivência
 3. Revisão sistemática

 4. Meta-análise

3.3.5. Syllabus:
 1. Regression models

 2. Survival analysis
 3. Systematic Review

 4. Meta-analysis
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3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos são importantes para saber executar análise estatística de dados provenientes de

planeamentos biomédicos que incorporam diferentes factores e interacções ou incorporem resultados de diferentes
estudos.

 Os conteúdos abordados também permitem interpretar e fazer análise crítica de estudos biomédicos que incorporem
resultados estatísticos.

 

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Programmatic content is important to perform statistical analysis of data from biomedical planning that incorporate

different factors and interactions or incorporate results from different studies.
 The contents also allow interpreting and making critical analysis of biomedical studies that incorporate statistical

results.
 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Nas horas de contacto são apresentados os conteúdos do programa e os conceitos são ilustrados através de

exercícios e resolução de problemas. A unidade curricular integra uma componente prática, em que são explorados
estudos e métodos estatísticos usados atualmente no contexto de investigação biomédica. São disponibilizados
materiais de apoio na página da disciplina. Para além das aulas, há períodos de atendimento semanais onde os
estudantes têm oportunidade de esclarecer dúvidas.

 A avaliação é realizada segundo um dos seguintes modelos:
 - Discreto - baseada nos seguintes parâmetros e pesos: 25% (primeira trabalho prático) + 25% (segundo trabalho

prático) + 25% (trabalho prático) + 25% (prova escrita);
 - Final – baseada numa prova escrita (com o peso de 100%).

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 In the contact hours, the contents of the program are presented and the concepts are illustrated through exercises and

problem solving. The curricular unit integrates a practical component in which studies and statistical methods currently
used in the context of biomedical research are explored. Support materials are available on the course page. In addition
to the classes, there are weekly attendance periods where students have the opportunity to clarify doubts.

 The evaluation is performed according to one of the following models:
 - Discrete assessment - based on the following parameters and weights 25% (first practical work); 25% (second

practical work); 25% (third practical work);25 (written test)
 - Final assessmenr- based on a written test (weighing 100%).

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A metodologia usada promove o acompanhamento continuado dos tópicos abordados, permite alcançar um

conhecimento aprofundado de todos os conteúdos e sua aplicação em contextos biomédicos/epidemiológicos.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The methodology used promotes the continuous follow-up of the topics covered, allows a deep knowledge of all

contents and their application in biomedical / epidemiological contexts.

3.3.9. Bibliografia principal:
 - Dunteman, G. H., & R. Ho, M.-H. (2006), An introduction to generalized linear models (3rd ed.), Chapman and Hall.

 - Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & May, S. (2008), Applied Survival Analysis. Regression Modeling of Time-to-Event Data
(2nd ed.). Technometrics.Wiley

 - Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013), Applied Logistic Regression (3rd ed.), Wiley
 - Sutton, Alex J., Abrams, Keith R., Jones, David R., Sheldon, Trevor A. and Song Fujian (2001), Methods for meta-

analysis in medical research (1st ed.), Wiley.
 - Vittinghoff, E., Glidden, D. V., Shiboski, S. C., and McCulloch, C. E. (2011), Regression methods in biostatistics: linear,

logistic, survival, and repeated measures models (1st ed.), Springer 
 

Mapa IV - Aprendizagem Computacional / Machine Learning

3.3.1. Unidade curricular:
 Aprendizagem Computacional / Machine Learning

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Luís Silva - 45TP

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
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<sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular pretende dotar os estudantes de conhecimentos sobre as principais técnicas de aprendizagem

computacional. O estudante deverá adquirir a capacidade de:
 - Distinguir entre problemas de aprendizagem supervisionada e não supervisionada e, com isso, identificar o conjunto

de técnicas/algoritmos adequados a cada situação;
 - Conhecer e aplicar adequadamente as principais técnicas de aprendizagem computacional;

 - Utilizar técnicas de seleção e avaliação de modelos;
 - Conceber, implementar e analisar os resultados de experiências computacionais dirigidas à resolução de problemas

com dados reais.
 - Utilizar software adequado para a implementação das técnicas abordadas (R, Python ou outro)

 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 With this course, students should acquire knowledge about the key techniques of machine learning, such as:

 - Distinguish between supervised and unsupervised learning problems and thereby identify, understand and properly
apply the set of techniques/algorithms appropriate to each situation;

 - Use selection techniques and evaluation models;
 - To plan, implement and analyze the results of computational experiments aimed at solving problems with real data.

 - Use appropriate software to implement the discussed techniques (R, Python or other)
 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 1. Conceitos introdutórios e revisões

 Introdução à aprendizagem computacional. Tipos de dados. Matriz de dados. Revisões de conceitos de probabilidade.
Regressão vs classificação. Teoria da Decisão Bayesiana.

 
2. Aprendizagem Supervisionada

 Métodos lineares e não lineares. Regressão linear e não linear. Funções discriminantes, análise discriminante de
Fisher, perceptrão, método dos k-vizinhos mais próximos, redes neuronais, máquinas de suporte vetorial e árvores de
decisão. A análise de Fisher como método de redução de

 dimensionalidade.
 

3. Seleção e avaliação de modelos
 Métodos de seleção de modelos: conjunto de validação, método holdout, validação cruzada e leave-one-out. Métodos

de avaliação do modelo. Problemas com classes não balanceadas.
 

4. Aprendizagem não supervisionada
 Clustering e clustering hierárquico. Estimação de densidades. Componentes principais

 

3.3.5. Syllabus:
 1. Introductory concepts and revision

 Introduction to machine learning. Data types. Data matrix. Review of probability concepts. Regression vs Classification.
Bayesian decision theory.

 
2. Supervised Learning

 Linear and nonlinear methods. Linear and non-linear regression methods. Discriminant functions, Fisher discriminant
analysis, perceptron, k-nearest neighbors, neural networks, support vector machines and decision trees. Fisher
analysis as a method of dimensionality reduction.

 
3.Model selection and assessment

 Model selection: validation set, holdout method, cross-validation and leave-one -out. Model evaluation. Problems with
unbalanced classes. 

 
4. Unsupervised learning

 Clustering and hierarchical clustering. Density estimation. Principal componentes analysis.
 

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos exploram os temas principais de um primeiro curso de aprendizagem computacional no

qual devem ser abordadas técnicas de aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Os conteúdos
programáticos encontram-se, assim, em consonância com os objetivos da aprendizagem.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus explores the key topics of a first course in machine learning in which both supervised and unsupervised

learning techniques must be addressed. The contents are thus in line with the learning objectives.
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3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Nestas aulas serão ministrados os conteúdos do programa fixado para a disciplina, integrando a exploração teórica dos

conceitos e resultados teóricos com a apresentação de exemplos e exercícios práticos escritos e computacionais.
Pretende-se ainda fomentar o auto-estudo e a autodescoberta, nomeadamente pela realização de projetos
computacionais dirigidos à resolução de problemas envolvendo dados reais.

 A avaliação da UC será do tipo discreta envolvendo uma componente prática e uma componente teórico-prática. A
componente prática (60%) será constituída por dois trabalhos computacionais (TC1 e TC2) centrados na aplicação a
dados reais dos métodos abordados nas aulas. A componente teórico-prática (40%) será constituída por uma prova
escrita.

 Para efeitos de aprovação à UC ou de melhoria de nota, a classificação dos trabalhos computacionais pode ser
mantida e a prova escrita repetida em exame de recurso. A falta a qualquer elemento de avaliação implica a não
aprovação do estudante.

 

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The classes are used to explore the discipline contents by integrating theoretical exploration of concepts and results

with the discussion of examples using both practical written exercises and computational ones. It also aims to promote
self-study and self-discovery, namely by the realization of computational projects aimed at solving problems involving
actual data.

 The evaluation of the course will be of type discrete involving a practical component and a theoretical component. The
practical component (60%) will consist of two computational projects (TC1 and TC2) focused on the application of the
studied methods to real data. The theoretical component (40%) will consist of a written test.

 For approval purposes or grade improvement, the computational project’s grades can be maintained and the written
test repeated in the appeal exam. The absence to any evaluation moment implies an automatic fail.

 

3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Relativamente às metodologias de ensino, combina-se o método expositivo com a realização de exercícios práticos

escritos e computacionais. Assim, explora-se quer a vertente teórica que a vertente prática desta UC, preparando os
estudantes para a avaliação teórica (prova escrita) e para a avaliação prática (trabalhos computacionais).

 Com a realização destes trabalhos computacionais pretende-se também explorar o cariz prático da UC e assim atingir
os objetivos de aprendizagem relacionados com a aplicação dos conteúdos a problemas reais. Desta forma, exige-se
que os estudantes coloquem em prática os conteúdos lecionados e desenvolvam a sua capacidade de análise de
resultados.

 

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Regarding the teaching methods, we combine the expositive method with practical exercises both written and

computational. Thus, we explore both the theoretical and practical approaches of this course, preparing students for the
theoretical evaluation (written test) and practical evaluation (computer projects).

 With the realization of such computer projects the practical nature of the discipline is explored and thus the learning
objectives related to the application to real world problems are achieved. It is therefore required that students put into
practice the taught contents of the course and improve their ability to analyze results.

 

3.3.9. Bibliografia principal:
 Bishop, Christopher (2006), Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. 

 Duda et al (2000), Pattern Classification. Wiley. 
 Mitchell, Tom (1997), Machine Learning. McGraw-Hill.

 Hastie et al (2009), The Elements of Statistical Learning. Springer. 
 

Mapa IV - Amostragem e Planeamento de Experiências /Sampling and Experimental Design

3.3.1. Unidade curricular:
 Amostragem e Planeamento de Experiências /Sampling and Experimental Design

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo) e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 Pedro Miguel Ferreira de Sá Couto: 15T + 30TP + 15OT

3.3.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:
 <sem resposta>

3.3.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo desta unidade curricular é apresentar um tratamento unificado de projetos experimentais e conceitos de

projeto comumente usados na prática. Ele conecta os objetivos da pesquisa com o tipo de projeto experimental
necessário, descreve o processo de criação do projeto e coleta de dados, mostra como realizar a análise adequada
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dos dados e ilustra a interpretação dos resultados.
 

O estudante deve ser capaz de:
 1. Escolher o projeto experimental correto, criando o projeto, analisando dados e apresentando os resultados da

análise.
 2. Explicar como certos fatores afetam a variância e o viés resultantes das estimativas e a validade das conclusões.

 3. Usar R para ilustrar tanto a construção de desenhos experimentais quanto a análise de dados.
 4. Desenvolver a capacidade de auto-aprendizagem, investigação e selecção de informação adequada.

 5. Demonstrar capacidades adequadas de síntese e comunicação.
 

3.3.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The goal of this curricular unit is to present a unified treatment of experimental designs and design concepts commonly

used in practice. It connects the objectives of research to the type of experimental design required, describes the
process of creating the design and collecting the data, shows how to perform the proper analysis of the data, and
illustrates the interpretation of results.

 
The student should be able to:

 1. Choose the correct experimental design, creating the design, analyzing data, and presenting the results of analysis.
 2. Explains how certain factors affect the resulting variance and bias of estimates and the validity of conclusions.

 3. Use R to illustrate both the construction of experimental designs and analysis of data.
 4. Develop the ability to self-learning, research and selection of appropriate information.
 5. Demonstrate appropriate capacities for synthesis and communication.

 

3.3.5. Conteúdos programáticos:
 Planeamentos fatoriais

 Planeamento randomizado por blocos
 Planeamento cruzado e de medidas repetidas

 Modelos mistos

3.3.5. Syllabus:
 Factorial Designs

 Randomized Block Designs
 Crossover and Repeated Measures Designs

 Mixed models

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta Unidade Curricular procura proporcionar um desenvolvimento de conhecimentos e competências que permita o

estudante formular os seus problemas, quer na sua prática profissional, quer num contexto de investigação, selecionar
desenhos e metodologias de estudo adequadas, recolher e analisar os dados, bem como divulgá-los. Assim a Unidade
Curricular tem os seus conteúdos organizados para que o estudante explore e desenvolva os conhecimentos de forma
integradora abordando primeiro o problema, depois os diferentes desenhos de estudo baseados em metodologias
quantitativas, bem como diferentes formas de recolher e analisar dados. Por fim para que seja possível desenvolver a
prática clínica, procura-se desenvolver competências no âmbito da elaboração de documentos escritos e da
divulgação/difusão dos resultados obtidos.

3.3.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 This Curricular Unit seeks to provide the development of knowledge and skills that will allow the students to formulate

their problems, select appropriate study designs and methodologies, collect and analyze the data, as well as
disseminate them, in a professional 

 or research context. Thus, the curricular unit has its contents organized so that the student can explore and develop the
knowledge in an integrative way, approaching the problem first, then the different study designs based on quantitative
methodologies, as well as different ways of collecting and analyzing data. Finally, in order to develop clinical practice, it
seeks to develop skills in the preparation of written documents and the dissemination / diffusion of the results obtained.

 

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Metodologia adaptada à escolaridade (3TP/semana). Sessões expositivas e seminários recorrendo sempre que

possível à análise crítica de casos de estudo. Os conteúdos apresentados serão usados em trabalho TP na elaboração
de projetos adaptados aos tópicos programáticos. A UC segue um modelo de avaliação discreta, 1 exame escrito (20%)
e 3 projetos de grupo (75%).

3.3.7. Teaching methodologies (including assessment):
 The teaching methodology is adapted to its classes (3TP/week). Expository classes and seminars, recurring whenever

possible to the critical analysis of case-studies. The presented contents will be used in TP component in the elaboration
of projects related with the CU contents, The CU is development in a mix evaluation methodology with 1 written exam
(25%) and 3 group projects (75%).
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os objetivos são lecionados com base em sessões expositivas (1 e 2) ou com a realização de projetos hands-on (3) e

análise crítica de casos de estudos (4 e 5). Todas estas atividades são complementadas com estudo autónomo. O
objetivo de utilizar várias estratégias de ensino/aprendizagem visa motivar os estudantes e desenvolver “soft skills”
como a autonomia, espirito critico, capacidade de procurar e criticar informação e capacidade de trabalhar em grupo.

3.3.8. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Objectives are taught based on classes and seminars (1 and 2), or with the development of hands-on projects (3) and

critical analysis of case-studies (4 and 5). All these activities are complemented with self-study and final discussion of
the reports. The purpose of using various teaching / learning strategies aims the motivation of students and the
development of "soft skills" such as autonomy, critical thinking, ability to search and critique information and ability to
work in group.

3.3.9. Bibliografia principal:
 Brown, H., & Prescott, R. (2006), Applied Mixed Models in Medicine (2nd ed.), Wiley Blackwell.

 Chow, S.-C., Shao, J., & Wang, H. (2008), Sample size calculations in clinical research. Chapman & Hall/CRC
 Galecki, A. (2013), Linear mixed-effects models using r : a step-by -step approach. Springer

 Lawson, J. (2015), Design and Analysis of Experiments with R. Chapman & Hall/CRC.
 Montgomery, D. C. (2013), Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons, Inc

 Ryan, T. P. (2013), Sample size determination and power. John Wiley & Sons
 Seltman, H. J. (2012), Experimental Design and Analysis. Statistics, D

 

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos
4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos

D4.1.2. Equipa docente / Teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Vera Mónica Almeida
Afreixo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Electrotécnica 100 Ficha submetida

Pedro Miguel Ferreira de Sá
Couto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia

Biomédica 100 Ficha submetida

Isabel Maria Simões Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Adelaide de Fátima Baptista
Valente Freitas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Sónia Cristina Alexandre
Gouveia

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Matemática

Aplicada 30 Ficha submetida

Luís Miguel Almeida da
Silva

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Ciências da

Engenharia 60 Ficha submetida

Maria Teresa Ferreira
Herdeiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Saúde Pública 100 Ficha submetida

Gabriela Maria Ferreira
Ribeiro de Moura

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências

Biomédicas 100 Ficha submetida

Bruno Miguel Alves
Fernandes do Gago

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Farmácia 60 Ficha submetida

Raquel Monteiro Marques
da Silva

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Biologia 30 Ficha submetida

Pedro Filipe Pessoa
Macedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Nélia Maria Marques da
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Andreia Oliveira Hall Professor Associado ou
equivalente Doutor Probabilidades e

Estatística 100 Ficha submetida

Maria da Conceição Cristo
Santos Lopes Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida
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http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/1dda0dc8-40a2-68b1-3c82-59d4fae19088
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/1648c4b3-6b34-16ac-c74c-59d4fa718ae6
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/2970a40a-50fc-185e-ea7f-59d4fad2084d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/97f5ae88-d6b4-7f46-4f7a-59d4fba95d6f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/c9fcd7b4-107e-90f2-053d-59d4fb1f7bb8
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/4329a0cf-3502-6ddf-a78e-59d4fb899525
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/f217c0f8-ea28-afd1-1983-59d4fc1bdc04
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/dc8fc407-a36c-6025-02b7-59d4fcc2c207
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/815c6f0d-cdf6-a97f-26ff-59d4ff07a749
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/749db619-ed83-eb99-2c9d-59d5015d2660
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/40c8e3e6-56c9-85f1-e500-59d50193061b
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José Adelino Mesquita
Bastos

Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Ciências da Saúde Ficha submetida

Manuel António da Silva
Santos

Professor Associado ou
equivalente Doutor Bioquímica 100 Ficha submetida

Luisa Alejandra Helguero Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia celular e

molecular 100 Ficha submetida

Margarida Sâncio da Cruz
Fardilha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100 Ficha submetida

     1480  

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais dos recursos docentes do ciclo de estudos

4.2.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.2.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos * / Full time teaching staff *

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 13 87.837837837838

4.2.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.2.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado * / Academically qualified teaching staff *

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 14.8 100

4.2.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.2.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 14.8 100 14.8

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in the
main areas of the study programme (FTE):

0 0 14.8

4.2.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.2.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years: 13 87.837837837838 14.8

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 0 0 14.8

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente atualização:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/c51b0cc3-70d2-21e9-b3b4-59d502905a1c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/c4953a75-9c1a-ddfc-6545-59d578d1df3b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/424071d1-684d-8d4f-f6ca-59d5798fcbb5
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/74581451-2e6f-2fde-6ed5-59a940d6989e/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/annexId/727fc41a-0401-0c7e-c38a-59d57be2f43f
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O Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as
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 para
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 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).

 

4.3. Teaching staff performance evaluation procedures 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 assesses
regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up the profile of each staff member, and
present the finalized 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).

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais
5.1. Pessoal não docente afeto ao ciclo de estudos:

 O pessoal não docente adstrito ao ciclo de estudos é constituído pelo conjunto de técnicos superiores e administrativos
 existentes no departamento de matemática e no departamento de Ciências Médicas da UA.

 

5.1. Non teaching staff allocated to the study programme:
 Nonteaching staff allocated to the study cycle are superior technicians and administrative staff existing in the

 Department of Mathematics and in the Department of Biomedical Sciences of UA

5.2. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

 Em ambos os departamentos, existem diversas salas de aula bem equipadas para seminários, aulas teóricopráticas
 e aulas práticas, incluindo laboratórios de ensino e as infraestruturas típicas nas instituições de ensino superior como

as
 bibliotecas, salas de informática, auditórios, sala de estudantes, salas de estudo e outros.
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A biblioteca da UA serve toda a população estudantil, estando assim também disponível para ser utilizada pelos
estudantes deste ciclo de estudos.

5.2. Facilities allocated to and/or used by the study programme (teaching spaces, libraries, laboratories, computer rooms,
etc.):

 In both departments there are several classrooms very well equipped for seminars, TheoreticalPractical
 and Practical classes, including laboratories, as well as common facilities such as library, informatics rooms,

auditoriums, study rooms, students rooms, among others.
 The library serves all of the UA student population and is thus also available for use by students in this programme.

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos
e científicos, materiais e TICs):

 As salas de aula do Departamento de Matemática e do Departamento de Ciências Médicas estão todas equipadas com
projetor vídeo. Existem várias salas de computadores que periodicamente são renovados.

 Também as salas de estudo estão equipadas com computadores.

5.3. Indication of the main equipment and materials allocated to and/or used by the study programme (didactic and scientific
equipments, materials and ICTs):

 The Department of Mathematics and the Department of Biomedical Sciences classrooms are all equipped with video
projector. Three are several computer labs which are renewed periodically. Also the study rooms are

 equipped with computers.

6. Atividades de formação e investigação
Mapa VI - 6.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua Atividade científica

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

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

IES / Institution Observações /
Observations

CIDMA - Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações
/Center for Research and Development in Mathematics and Applications

Muito Bom / Very
Good

Universidade de Aveiro
/ University of Aveiro

iBiMED- institute for biomedicine Excelente/Excellent Universidade de Aveiro
/ University of Aveiro

Perguntas 6.2 e 6.3

6.2. Mapa resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, na área predominante do ciclo de
estudos, em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos cinco anos (referenciação em formato APA):

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9
 6.3. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,

tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos:
 Colaborações e parcerias das instituições e docentes envolvidos, tanto a nível dos conhecimentos pessoais como da

participação em projetos de I&D nacionais e europeus. A UA foi parceiro nos projetos NOVELTEC e
NANOPACKSAFER. Investigadores do iBiMED participaram em vários EU FP7 projetos, nomeadamente MEPHITIS,
SYBARIS, DIADEM, APOPIS, cNEUROPRO, BIOMARKAPD, NADINE, NEUROSTEMCELL. O iBiMED é um centro da
network europeia do ENCePP® network coordenada pela EMA.

6.3. List of the main projects and/or national and international partnerships, integrating the scientific, technological, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme:

 Collaborations and partnerships of institutions and teachers involved, both in terms of personal knowledge and
participation in national and European R & D projects. UA was partner in NOVELTEC and NANOPACKSAFER projects.
Researchers from iBiMED participated in several EU FP7 projects, including MEPHITIS, Sybaris, DIADEM, Apopis,
cNEUROPRO, BIOMARKAPD, NADINE, NEUROSTEMCELL. The iBiMED is a center of European network of ENCePP®,
network coordinated by EMA.

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9
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7. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. Descreva estas atividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos objetivos da
instituição:

 A UA dispõe de várias unidades de interface com as empresas e a sociedade civil em geral. Destacam-se, a unidade de
transferência de tecnologia, UATEC, e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais que promove a integração
profissional dos diplomados e desenvolve programas de ensino em contexto empresarial.

7.1. Describe these activities and if they correspond to the market needs and to the mission and objectives of the institution:
 The UA has several interface units with business and civil society in general. The technology transfer unit, UATEC, and

the Internships and Careers Office (GESP) promotes the employability of graduates and develops educational programs
in a business context.

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
8.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos similares com base nos dados do Ministério que
tutela o emprego:

 O ciclo de estudos a ser proposto é inovador no contexto nacional. A nível nacional, não existe nenhuma proposta
formativa de mestrado em estatística médica. O curso nacional mais próximo é o “Mestrado em Estatística para a
Saúde” da Universidade NOVA de Lisboa. Existem também duas proposta mais genéricas com alguma intercepção o
“Mestrado em Bioestatística” da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; e o “Mestrado em Bioestatística e
Biometria” da Universidade Aberta.

8.1. Evaluation of the graduates' employability based on Ministry responsible for employment data:
 The cycle of studies to be proposed is innovative in the national context. In Portugal, there is no training proposal for a

master's degree in medical statistics. The nearest national course is the "MSc in Statistics for Health" at Universidade
NOVA de Lisboa. There are also two more generic proposals with some interception the "Master in Biostatistics" of the
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; and the "Master's Degree in Biostatistics and Biometrics" at the
Universidade Aberta.

8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
 A procura a nível nacional dos cursos de 1º ciclo, elegíveis para o presente ciclo de mestrado, é muito elevada,

ultrapassou os 10500 candidatos (ano lectivo de 2017-2018). Quando analisados o nº de candidatos, tendo em conta a
procura desses cursos na UA, no ano lectivo de 2017-2018 o nº dos candidatos ultrapassa os 500. Com estes dados
estima-se que a presente candidatura tenha potencial público-alvo, e consequente procura com capacidade de
viabilizar a existência da mesma. Por outro lado existe a necessidade de qualificação de profissionais nesta área.

8.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
 The national demand of 1st cycle courses eligible for this cycle master, was high exceeds 10500 candidates (in 2015-

2016 school year). When analysing the number of candidates, taking into account the demand for such courses at UA,
in 2015-2016 the number of candidates exceeds 500. With these data it is estimated that this application has potential
audience and demand to make viable its existence. On the other hand there is a need to qualify professionals in this
area.

8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares:
 <sem resposta>

8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes:
 <no answer>

9. Fundamentação do número de créditos ECTS do ciclo de estudos
9.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do Decreto-Lei 63/2016, de 13 de
setembro):
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O ciclo de estudos proposto é conducente ao grau de mestre e tem a duração de quatro semestres, totalizando 120
ECTS. Esta proposta integra:

 a) um primeiro ano perfazendo 60 ECTS: todas as UCs têm 6 ECTS atribuídos, 3 UC são da área científica ciências
biomédicas, 6 da área científica Matemática – Estatística e Probabilidades e uma UC opcional que poderá ser de uma
das duas áreas referidas.

 b) um segundo ano constituído no 1º semestre por uma UC constituída por um conjunto de seminários (12 ECTS), uma
opção livre (6 ECTS) e a dissertação/estágio/projecto (12 ECTS). O 2º semestre é constituído pela
dissertação/estágio/projecto (30 ECTS).

 

9.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles no.8 or 9
(1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decree-Law 63/2016, of September 13th):

 The proposed master degree programme extends along 4 semesters, with a total of 120 ECTS:
 a) a first year, composed by an organized set of curricular units (CU), with a total of 60 ECTS: all CUs have 6 ECTS

attributed, 3 CUs are from biomedical science area, 6 are frommathematics - statistics and probabilities and one
optional CU that may be in one of the two areas mentioned.

 b) a second year constituted in the first semester by one CU composed by a set of seminars (12 ECTS) a free option (6
ECTS) and the dissertation / internship / project (12 ECTS). The second semester consists of a dissertation / internship /
project (30 ECTS).

 

9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
 A Universidade de Aveiro (UA) adotou, como valor de referência para o trabalho anual do aluno, 1620 horas anuais,

correspondendo 1 ECTS a 27 horas de trabalho. A UA estipulou, igualmente, que os créditos a atribuir a cada unidade
curricular (UC) devem expressar-se em múltiplos de 2, com um mínimo de 4 créditos. O número de UC por semestre
não deverá exceder as 5. É, igualmente, política da UA que seja dada preferência a UC semestrais. O presente
mestrado tem em conta estas orientações institucionais. Assim, organiza-se em torno de UC semestrais de 6 ECTS,
uma UC de Seminários de 12 ECTS e de uma UC de Dissertação de 42 ECTS. Duas das UC articulam-se com outros
ciclos de estudos da UA.

9.2. Methodology used for the calculation of the ECTS credits of the curricular units:
 The University of Aveiro (UA) has adopted the number of 1620 hours per year as the reference value for the student’s

annual workload, corresponding 1 ECTS to 27 hours of work. UA also specified that the ECTS of each curricular unit
(CU) should be expressed in multiples of 2, with a minimum of 4 credits. The number of CU per semester cannot exceed
5. It is also the policy of UA to prefer the semester CU instead the annual ones. This MSc takes into account these
institutional guidelines. It is organized into CU of 6 credits, one CU of Seminars with 12 ECTS and a Dissertation of 42
ECTS. Two of the CUs articulates with other cycles of studies in UA.

9.3. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades
curriculares:

 A escala de créditos ECTS foi introduzida nos planos curriculares dos cursos ministrados na UA aquando da reforma
curricular que teve lugar em 2001. A atribuição de créditos ECTS foi então levada a cabo com base na perceção que os
docentes tinham do esforço total dos alunos para cada disciplina. Para tal, a UA conduziu um processo de auscultação
daquelas perceções, através dainquirição, por questionário, aos alunos e aos docentes, no sentido de aferir a
adequabilidade da atribuição dos ECTS ao tempo dedicado ao estudo individual pelos alunos e ao estimado como
necessário pelos docentes para cada uma das disciplinas. Posteriormente, com a introdução do Sistema de Garantia
da Qualidade, onde os alunos e docentes se podem manifestar sobre esta questão, a adequabilidade da atribuição dos
ECTS tem sido regularmente avaliada.

9.3. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

 The use of ECTS was introduced in the University of Aveiro during a curricular revision that took place in 2001. This
system was implemented taking into account two main sources of information: the teachers and the students. Inquiries
were carried out to determine the perception that both, teachers and students, had regarding the required work in each
course and the adequacy of the number of ECTS attributed. Later, with the introduction of the Quality Assurance
System, where students and teachers can express their opinion on this issue, the adequacy of the number of ECTS has
been regularly evaluated.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta:

 Algumas universidades apresentam segundos ciclos em Estatística Médica com duração de dois anos, constituídos
por unidades curriculares semestrais e incluindo, maioritariamente, a realização de um projeto/estágio no último
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semestre.
 Alguns exemplos:

 • London School of Hygiene & Tropical Medicine: MSc Medical Statistics
 • University College Londont: MSc Statistics (Medical Statistics)

 • University of Oxford: MSc in EBHC Medical Statistics
 • The University of Sheffield: MSc Statistics with Medical Applications

 • University of Leicester: MSc Medical Statistics
 • University of Southampton: MSc in Statistics with Applications in Medicine

 • University of Leeds: MSc Medical Statistics
 • University of Newcastle, Australia: Master of Medical Statistics

 • University of Rochester: MS in Medical Statistics
 • University West Virginia: Master of Public Health in Biostatistics

 • University of Pittsburgh: Master of Public Health in Biostatistics

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions of the European
Higher Education Area:

 Some universities present second cycles in Medical Statistics with a duration of two years, made up of semestral
curricular units and, mainly, the completion of a project / internship in the last semester.

 Some examples:
 • London School of Hygiene & Tropical Medicine: MSc Medical Statistics

 • University College Londont: MSc Statistics (Medical Statistics)
 • University of Oxford: MSc in EBHC Medical Statistics

 • The University of Sheffield: MSc Statistics with Medical Applications
 • University of Leicester: MSc Medical Statistics

 • University of Southampton: MSc in Statistics with Applications in Medicine
 • University of Leeds: MSc Medical Statistics

 • University of Newcastle, Australia: Master of Medical Statistics
 • University of Rochester: MS in Medical Statistics

 • University West Virginia: Master of Public Health in Biostatistics
 • University of Pittsburgh: Master of Public Health in Biostatistics

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

 Os objectivos de aprendizagem estão alinhados com a maioria dos ciclos de estudos análogos. Preparando
profissionais capazes de desenvolver trabalho de qualidade no planeamento e análise de dados da área da saúde.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions of the
European Higher Education Area:

 Learning objectives are in line with most cycles of similar studies. Preparing professionals capable of developing
quality work in the planning and analysis of health data.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - W4Research

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 W4Research

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_W4Research.pdf

 

Mapa VII - Astrazeneca

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Astrazeneca

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_Astrazeneca.pdf

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/b8f71f3f-b128-664f-f491-59d4dfffc15c
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/d8c70d32-c123-411e-5fc6-59de0d31b3a2


16/10/2017 NCE/17/00041 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dd6a41a5-7710-d667-96f8-59b7f9e67a17&formId=34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9&la… 40/44

Mapa VII - Blueclinical- Investigação Desenvolvimento em Saúde Lda.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Blueclinical- Investigação Desenvolvimento em Saúde Lda.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_Blueclinical.pdf

 

Mapa VII - Bluepharma

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Bluepharma

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_Bluepharma.pdf

 

Mapa VII - Centro Clínico Académico de Braga

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Clínico Académico de Braga

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_CCABraga.pdf
 

Mapa VII - Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_CHBaixoVouga.pdf

 

Mapa VII - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_CHEDouroVouga.pdf

 

Mapa VII - Datamedica - Consultadoria Serviços Bioestatística, Lda

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Datamedica - Consultadoria Serviços Bioestatística, Lda

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_Datamedica.pdf

 

Mapa VII - Eurotrials - Consultores Científicos Lda

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Eurotrials - Consultores Científicos Lda

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_Eurotrials.pdf
 

Mapa VII - Fundação Champalimaud-Unidade Investigação Clínica

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Fundação Champalimaud-Unidade Investigação Clínica

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_FChampalimaud.pdf

 

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/5e254950-df1b-8cd5-48be-59de0e15b2c5
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/c227d26f-b08b-71b5-7a5d-59de0e06d862
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/7822a1a2-e6f0-3611-b4b7-59de0e2f096f
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/3b5780a3-b79e-3e92-19a1-59de0e71ce37
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/3cb3fdb9-1474-84ae-9560-59de0e997921
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/dba29e65-c387-9ff3-e286-59de0f56fb64
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/c9b4dfd7-7fb4-28be-9e72-59de0f205126
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/d2b16010-f2d2-2795-675a-59de0fee081e
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Mapa VII - Instituto de Medicina Molecular

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Instituto de Medicina Molecular

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_IMMolecular.pdf

 

Mapa VII - IPO Porto - Unidade Investigação Clínica

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 IPO Porto - Unidade Investigação Clínica

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_IPO-Porto.pdf
 

Mapa VII - Maio Clinic - Especialidades Médicas

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Maio Clinic - Especialidades Médicas

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_MaioClinic.pdf
 

Mapa VII - MHII Solutions

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 MHII Solutions

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._protocolo mhii-ilovepdf-compressed.pdf

 

Mapa VII - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo CHUC-Univ_Aveiro (Julho_2013).pdf

 
Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Mapa VIII. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

 <sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos
estágios e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

 O protocolo com as instituições compromete a instituição a assegurar todas as condições. Na minuta do protocolo lê-
se: "Criar condições humanas e materiais, para que a formação possa ser levada a cabo da melhor forma, de acordo
com o previsto no plano de trabalhos."

11.3. Resources of the Institution to effectively follow its students during the in-service training periods:
 The protocol signed with the institutions bind the institution with the obligation to give the students all the required

conditions to do the training.

11.4. Orientadores cooperantes

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/a734a822-5804-7948-2f34-59de105d2d0c
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/a96a43ec-40e0-f63b-f1a7-59de109e56e2
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/2f04eda0-76fa-fd5e-e487-59de10564ff4
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/ad57c224-8571-1a53-f6ff-59de10eb7883
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9/questionId/762fab4d-f9fa-2e36-e8f9-59a940985fdc/annexId/2c618ca4-61da-4114-c2d7-59de11510b8f
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Mapa IX. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das instituições de estágio e/ou formação em serviço
responsáveis por acompanhar os estudantes

11.4.1 Mapa IX. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a Instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB):

 <sem resposta>

Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por Lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço /
Nº of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 a) A qualidade e estabilidade do corpo docente, que se reflete no excelente posicionamento da área científica da
Matemática a nível nacional e internacional em diversos rankings. Como exemplo, o recente ranking da "US News
Education", coloca a matemática da UA na 45ª posição na Europa e 128ª no mundo.

 b) A estrutura departamental da Universidade permite a cooperação entre o departamento de Matemática (grupo de
Probabilidades e Estatística) e o Departamento de Ciências Médicas.

 c) A transdisciplinaridade e atualidade da formação.
 d) As óptimas condições do Campus Universitário.

 

12.1. Strengths:
 a) The quality and stability of the teaching staff, which is reflected in the excellent positioning of the scientific area of

Mathematics at national and international levels in various rankings. As an example, the recent "US NewsEducation "
ranking puts the mathematics of the UA at the 45th position in Europe and 128th in the world.

 b) The departmental structure of the University allows for cooperation between the Department of Mathematics
(Probability and Statistics group) and the Department of Medical Sciences.

 c) The transdisciplinarity and actuality of the training.
 d) The optimum conditions of the University Campus.
 

12.2. Pontos fracos:
 a) Tradição de subfinanciamento público e privado nas atividades de investigação neste sector que poderá condicionar

o grau de empregabilidade.
 b) Regime de funcionamento (diurno).

 c) Necessidade de maior internacionalização.
 

12.2. Weaknesses:
 a) Tradition of public and private underfunding in research activities in this sector, which may affect the employability.

 b) Working regime (day time).
 c) Need for high internationalization.

 

12.3. Oportunidades:
 a) A empregabilidade dos estudantes;

 b) Realização de doutoramentos em ambiente empresarial;
 c) O empreendedorismo através da criação de empresas de consultadoria em estatística médica;

 d) A concretização de projetos de colaboração universidade- empresas;
 e) A realização de workshops com empresas;

 f) (Re)qualificação de profissionais de áreas afins em estatística médica.
 

12.3. Opportunities:
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a) The employability of students;
 b) PhD within business environment;

 c) Entrepreneurship;
 d) The implementation of collaborative projects between university and companies;

 e) Joint workshops with companies;
 f) (Re)qualification of professionals of other fields in medical statistics.

 

12.4. Constrangimentos:
 Serão dificuldades a ultrapassar:

 a) A falta de divulgação/conhecimento sobre Estatística Médica;
 b) A heterogeneidade dos locais de estágio sob o ponto de vista de infraestruturas, avaliação da qualidade e

capacitação de recursos humanos;
 c) A análise demográfica da região aponta para uma diminuição do número de jovens durante a próxima década.

 

12.4. Threats:
 Difficulties:

 a) The lack of information / knowledge on Medical Statistics;
 b) The heterogeneity of internship places from the point of view of infrastructures, quality assessment and training of

human resources;
 c) The demographic analysis of the region points to a decrease in the number of young people over the next decade.

 

12.5. CONCLUSÕES:
 Potenciada pela estrutura departamental da Universidade, esta proposta formativa nasce no contexto de uma efetiva

cooperação entre o departamento de Matemática (grupo de Probabilidades e Estatística) e o Departamento de Ciências
Médicas. Esta proposta diferencia-se por apresentar as condições ideais para uma efectiva transdisciplinaridade na
formação da Estatística Médica. As unidades curriculares do mestrado são unidades que entre si têm pontes que
evidenciam as dependências e a complementaridade das UCs.

 As Unidades Curriculares (UC) da área científica ciências biomédicas, apresentam os mais atuais e conhecidos
tópicos de trabalho relacionados com o trabalho (bio)médico, epidemiológico, de saúde e investigação clínica,
apresentando os temas, os problemas, os dados e exemplos de técnicas estatísticas usadas para recolher, tratar,
resumir, inferir ou prever. 

 As UCs da área científica da matemática habilitarão os estudantes a planear estudos que envolvam recolha e análise
de dados; a identificar a metodologia estatística que seja verdadeiramente adequada a dar resposta às hipóteses de
estudo; a realizar análises críticas de trabalhos/propostas/artigo científicos com potenciais soluções/respostas
baseadas em análise estatística; a realizar análises estatísticas usando aplicações computacionais e metodologias
adequada aos dados.

 A junção das UCs destas duas áreas científicas habilitará o estudante: a saber identificar no contexto de trabalho
(bio)médico, epidemiológico, de saúde e investigação clínica as hipóteses de trabalho e o planeamento da metodologia
adequada a cada problema; a saber comunicar os resultados da análise efectuada; a saber propor questões que
possam enriquecer eventuais estudos práticos.

 Ter um curso de mestrado de Estatística em contexto Médico/Saúde em Aveiro, é promissor dado que não existe esta
alternativa nas Universidade do centro e norte do nosso País. 

 Alinhado com o propósito do memorando de entendimento entre Universidade de Aveiro, o Centro Hospitalar do Baixo
Vouga, a Câmara Municipal de Aveiro, a Administração Regional de Saúde e a Universidade Nova de Lisboa /
Faculdade de Ciências Médicas este curso também pretende oferecer uma formação que permita de forma articulada
juntar a estatística e a saúde para contribuir para o lema de “MAIS CONHECIMENTO MELHOR SAÚDE EM AVEIRO”.

 

12.5. CONCLUSIONS:
 Empowered by the departmental structure of the University, this course is born in the context of an effective

cooperation between the Department of Mathematics (Probability and Statistics group) and the Department of Medical
Sciences. This proposal is distinguished by presenting the ideal conditions for an effective transdisciplinarity in the
formation of Medical Statistics. The curricular units of the masters are units that have bridges between them that show
the dependencies and the complementarity of the PAs.

 The Curricular Units (CU) of the biomedical sciences area present the most current and well-known work topics related
to the (bio) medical, epidemiological, health and clinical research work, presenting the themes, problems, data and
examples of Statistical techniques used to collect, process, summarize, infer, or predict.

 CUs in the scientific area of mathematics will enable students to plan studies involving data collection and analysis; To
identify the statistical methodology that is truly adequate to answer the hypotheses of study; To carry out critical
analyzes of scientific papers / proposals / articles with potential solutions / answers based on statistical analysis; To
perform statistical analysis using computational applications and methodologies appropriate to the data.

 The junction of the UCs of these two scientific areas will enable the student: to identify the hypotheses of work in the
(bio) medical, epidemiological, health and clinical research work, and to plan the methodology appropriate to each
problem; Namely to communicate the results of the analysis carried out; To propose questions that may enrich any
practical studies.

 Having a Master's degree in Statistics in a Medical / Health context in Aveiro is promising given that there is no such
alternative in the Universities of central and northern of our country.

 Aligned with the purpose of the memorandum of understanding between the University of Aveiro, the Baixo Vouga



16/10/2017 NCE/17/00041 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dd6a41a5-7710-d667-96f8-59b7f9e67a17&formId=34208ca8-fb6e-b60e-78dd-59d4df900bd9&la… 44/44

Hospital Center, the Aveiro City Council, the Regional Health Administration and the New University of Lisbon / Faculty
of Medical Sciences, this course also aims to offer training that allows, in an articulated way, to combine statistics and
health to contribute to the motto of "MORE KNOWLEDGE BETTER HEALTH IN AVEIRO"

 


