
ACEF/1920/1201116 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
NCE/12/01116

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2013-03-26

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de
recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

2._Sintese de medidas de melhoria.pdf

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
NA

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

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
NA

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

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
O CEB – Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho viu a sua área laboratorial aumentada em 500 m2 com o investimento e criação
de novos laboratórios num novo espaço bem como o reforço em equipamentos de grande porte (https://www.ceb.uminho.pt/About/Equipments. O
espaço laboratorial de investigação totaliza agora 1650m2. (https://www.ceb.uminho.pt/About/Facilities.
A ESB encontra-se instalada num edifício recém-construído com ca. 9000m2 de área coberta, integrado no Campus da Foz (Porto) da UCP.. As
instalações são amplamente adequadas às suas funcionalidades em termos de atividade académica, de investigação, de desenvolvimento de
projetos e de prestação de serviços.
O edifício contempla numerosos laboratórios específicos de ensino, investigação e prestação de serviços (ca. de 2800m2), com as respetivas áreas
de apoio técnico.
Na UA salienta-se a criação de Laboratórios de Bioengenharia e Caraterização Celular e outro dedicado à síntese e caracterização de biomateriais.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
The laboratory space of CEB was increased by 500 m2 allowing for the investment and installation of new laboratories. New equipment was also
bought. (https://www.ceb.uminho.pt/About/Equipments. ) The available area for research labs accounts for 1650 m2 (+216 m2 soon available)
https://www.ceb.uminho.pt/About/Facilities.
From July 2019, ESB is installed in a new building (ca. 9000 m2 of covered area), that is part of the Campus da Foz (Porto) of the UCP. Facilities are
well-suited to its functionalities in terms of academic activity, research, project development and service delivery. 
The ESB building also includes numerous specific laboratories for teaching, research or service provision (ca. 2800 m2), with their respective
technical support areas, and ca. 40 offices and meeting rooms (1200 m2).

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


At UA, the implementation of a laboratory for Bioengineering and Cell Characterization and another dedicated to the synthesis and characterization
of biomaterials needs to be highlighted.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de
avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
UMINHO/CEB, ESBUCP/CBQF e Universidade de Aveiro são membros dos Laboratórios Colaborativos CoLab4Food de Inovação na Indústria
Alimentar, -ECOLab, em Economia Circular e CoLab Vine &Wine, em Viticultura e Enologia. O CEB também integra o Colab BIOREF de Investigação e
Inovação em Biorrefinarias.
A UMINHO/CEB e a ESBUCP/CBQF integram também as associaçõesTecmeat - Centro de Competências para o Setor das Carnes e BLC3 –
Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro e SmartWaste Portugal.
O CEB aderiu ao MIRRI, RI para os Recursos microbianos (CEB alberga a estrutura de coordenação) e ELIXIR, RI de Informação Biológica para as
Ciências da Vida, através do Biodata.pt. Acresce a ligação à EERA - European Energy Research Alliance através da infraestrutura nacional BBRI
(Biomass and Bioenergy Research Infrastructure).
ESB integra as seguintes organizações: SafeConsortium - European Association for Food Safety, da qual detém a Presidência; ESN - European
Sensory Network.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
UMINHO/CEB, ESBUCP/CBQF and Universidade de Aveiro are members of the Collaborative Laboratories Colab4Food for Innovation in the Food
Industry, ECOLab for Circular Economy and CoLab Vine &Wine in Viticulture and Enology. CEB also integrates the BIOREF colab for Research and
Innovation in Biorefineries.

CEB has joined MIRRI, RI for Microbial Resources (CEB holds the coordination) and Elixir, RI for Biological Information in Life Sciences, through
Biodata.pt. It is also connected to European Energy Research Alliance through the national infrastructure BBRI (Biomass and Bioenergy Research
Infrastructure).

ESB is member of the following organizations: SafeConsortium - European Association for Food Safety, having the Presidency and ESN - European
Sensory Network

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

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
NA

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
NA

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

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
NA

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

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

Universidade Do Minho

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
Universidade Católica Portuguesa
Universidade De Aveiro

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Engenharia (UM)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Escola Superior De Biotecnologia
Universidade De Aveiro

1.3. Ciclo de estudos.



Ciência e Tecnologia Alimentar e Nutrição

1.3. Study programme.
Food Science and Technology and Nutrition

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._D. R. 10450_2013.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Biotecnologia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Biotechnology

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

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

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

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
20

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Not applicable

1.11. Condições específicas de ingresso.
Licenciatura ou Mestrado em Ciências Biológicas, Bioquímica, Biotecnologia, Química, Bioengenharia, Engenharia Alimentar, Engenharia Biológica,
Eng. Química, Ciências da Nutrição ou áreas afins.

1.11. Specific entry requirements.
BSc or MSc on Biological Sciences, Biochemistry, Biotechnology, Chemistry, Bioengineering, Food Engineering, Biological Engineering, Chemical
Engineering, Nutritional Sciences or similar areas.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Nada a acrescentar

1.12.1. If other, specify:
Nothing to add

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade do Minho/Campus de Gualtar, Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa (Pólo da Foz) e Universidade de
Aveiro

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._RAUM - Creditação - artº 15º..pdf

1.15. Observações.
Solicitamos que o curso seja designado Programa Doutoral em Ciência e Tecnologia Alimentar e Nutrição

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


1.15. Observations.
We ask the course to be designated PhD Programme in Food Science and Techology and Nutrition.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
<no answer>

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS* Observações / Observations

Engenharia Química e Biológica/Chemical and Biological Engineering EQB 6 0
Bioquímica/Biochemistry BQ 6 0
Biotecnologia/Biotechnology BIOTEC 6 0
Qualquer Área Científ ica/Any Scientif ic Area QAC 6 0

Engenharia Química e Biológica/Bioquímica/Biotecnologia/Chemical
and Biological Engineering/Biochemistry/Biotechnology EQB/BQ/BIOTEC 6 210

Inclui Projecto de Tese e
Tese/Includes Thesis Project and
Thesis

(5 Items)  30 210  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

O principal resultado do PD é a elaboração de uma tese original em Ciência e Tecnologia Alimentar e Nutrição. Para que tal aconteça os estudantes
são estimulados a ter uma participação efetiva no desenvolvimento do seu Projeto de Tese e, ao longo do desenvolvimento da tese, são estimulados
a desenvolver uma atitude critica na análise dos resultados obtidos e a tomar iniciativas/propor soluções para o desenvolvimento do trabalho.
Fazem também apresentações internas e em congressos/reuniões cientificas para desenvolver as suas competências de apresentação dos
resultados obtidos e sua discussão. São também motivados para a escrita de trabalhos científicos com ênfase na sua publicação em revistas com
avaliação pelos pares.

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

The main result of the PhD Programme is the elaboration of an original thesis on Food Science and Technology and Nutrition. To reach this result, the
students are stimulated to play an active role on the development of the Thesis Plan and, throughout the development of the thesis, are stimulated to
develop a critical attitude in the analysis of the obtained results and to have the initiative/suggest solutions for the development of the work, They
also make in house presentations as well as in congresses/scientific meetings to develop their communication skills and for discussion, They are
alo motivated to write scientific papers with emphasis in the writing of papers to be published in peer-reviewed journals.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A carga de trabalho é estimada com base numa análise dos objetivos e conteúdos das UCs ( bem como na experiência de modelos de ensino
seguidos em outros programas doutorais) e traduzida em ECTS, considerando que um ECTS corresponde a 28h de trabalho do aluno.
Nas UCs, é efectuada a avaliação do ensino ministrado sendo utilizados vários modos de avaliação de acordo com o estabelecido em cada UC. No
caso do Plano de Tese é efectuada uma apresentação do plano que é avaliado por um júri composto pelo Director e, pelo menos, dois elementos da
CC representando as outras instituições envolvidas. Ocorrem reuniões frequentes entre as instituições envolvidas para assegurar o normal
funcionamento do programa.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.



The work load is calculated considering the objectives and contents of the CUs (as well as on models used in similar PhD programmes) and
converted in ECTS, considered that 1 ECTS corresponds to a worl load of 28 hours.
In the CUs, the evaluation is made using several models as established in each CU. For the Thesis Plan, a presentation made by the student is
evaluated by a jury that includes the Director of the PhD programme and, at least, two representatives of the SC representing partner institutions.
Regular meetings take place between partner institutions to guarantee that the programme runs well.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
As fichas de UC informam, embora em termos gerais e flexíveis, sobre os procedimentos de avaliação a seguir em cada UC, os quais são definidos
(mantidos ou alterados) no momento da auto-avaliação do curso, atendendo à regulamentação em vigor, devendo ser demonstrado que estão
articulados com os objectivos do mesmo. 
No caso do PD, a defesa publica da tese é o instrumento que garante que os objectivos de aprendizagem foram atingidos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The UC files inform, although in a general and flexible mode, the procedures to be followed in the evaluation of each UC,. These can modified during
the auto-evaluation process, considering the existing always in agreement with the objectives of the programme.
In the case of a PhD, the public defense of the thesis is the instrument that guarantees that the learning objectives are reached.

2.4. Observações

2.4 Observações.
A estrutura curricular está de acordo com o artigo 31 do Decreto-Lei 65/2018 de 16 de agosto.

2.4 Observations.
The curricular structure is in agreement with article 31 do Decreto-Lei 65/2018 from 16 august.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
José António Couto Teixeira, Professor Catedrático, Exclusividade

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

José António Couto Teixeira Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Quimica 100 Ficha submetida

Lígia Raquel Marona Rodrigues Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Química e Biológica 100 Ficha submetida

Elisabete Cristina Bastos Pinto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Saúde Pública 100 Ficha submetida

Manuel António Coimbra Rodrigues
da Silva

Professor Associado ou
equivalente Doutor Química, Ramo Bioq. 100 Ficha submetida

Sílvia Maria da Rocha Simões Carriço Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Ana Maria Pissarra Coelho Gil Professor Associado ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha submetida

Jorge Manuel Alexandre Saraiva Investigador Doutor Biotecnologia (especialidade de
Ciência e Engª. Alimentar) 100 Ficha submetida

Maria do Rosário Gonçalves dos
Reis Marques Domingues

Professor Associado ou
equivalente Doutor Quimica 100 Ficha submetida

Alcina Maria Miranda Bernardo Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia dos Processos

Alimentares 100 Ficha submetida

Ana Maria Pereira Gomes Professor Associado ou
equivalente Doutor Biotecnologia – Ciência Alimentar 100 Ficha submetida

António César Silva Ferreira Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Ciências Biológicas e Médicas 50 Ficha submetida

António Osmaro Santos Silva Rangel Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Biotecnologia (especialidade de

Química) 100 Ficha submetida

Célia Manaia Professor Associado ou
equivalente Doutor Bioquímica/Microbiologia 100 Ficha submetida

Cristina Luisa Miranda Silva Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia Alimentar 100 Ficha submetida

Maria de Fátima Reis Filipe Tavares
Poças

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia Alimentar 100 Ficha submetida

Maria Isabel Andrade Mendes de
Vasconcelos

Professor Associado ou
equivalente Doutor Biotecnologia 100 Ficha submetida

Maria Manuela Estevez Pintado Professor Associado ou Doutor Biotecnologia 100 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/2f5d29c0-8340-ca8c-8162-5dd0743aa609
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/179f01b8-cedd-49c2-9abc-5dda6eee7163
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/adcf9290-f160-9342-67b4-5ddac4264a09
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/c3589de8-57b8-b4c8-e0f3-5ddf9b041dbc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/9621f5d3-2575-fd30-6647-5ddfa382dbc9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/b30925e7-a371-38f3-11b6-5ddfb9dc750e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/bc312951-5f3d-3e57-1c81-5ddfbd3bae51
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/9f7d2579-14e1-6f53-2e6d-5ddfc39216bf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/8205f5bc-fdfa-eb40-0943-5ddfcdb2242d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/d658ab9c-90c8-3a4b-9e29-5ddfd1c20782
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/44f7a367-00e3-897d-f5ba-5ddfef8d5691
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/855e0d04-7645-f656-679e-5ddff213905b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/41686b08-52c2-00ea-40d8-5ddff5034b99
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/a43b0664-ed65-eb90-275c-5ddff929b258
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/a276cac9-9b36-abe2-c7bf-5de0296a1431
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/4b3b9ac9-a6c4-0f09-6270-5de02b359433
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/ebc86a88-ff06-c75c-a21e-5de0645c9df8


equivalente
Marta Wilton Pereira Leite de
Vasconcelos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100 Ficha submetida

Paula Cristina Maia Teixeira Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia Alimentar 100 Ficha submetida

Rui Manuel Matos Meireles de Barros Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia Alimentar 60 Ficha submetida

Rui Manuel Santos Costa de Morais Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Naturais 100 Ficha submetida

Timothy Alun Hogg Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência Alimentar / Microbiologia 100 Ficha submetida

José Maria Marques Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química e Biológica 100 Ficha submetida

António Augusto Martins de Oliveira
Soares Vicente

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Química e Biológica 100 Ficha submetida

Armando Albino Dias Venancio Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Química e Biológica 100 Ficha submetida

Joana Cecília Valente de Rodrigues
Azerêdo

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Química e Biológica 100 Ficha submetida

Lucília Maria Alves Ribeiro
Domingues

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Química e Biológica 100 Ficha submetida

     2610  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
27

3.4.1.2. Número total de ETI.
26.1

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a
full time link to the institution: 24 91.954022988506

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified
teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff number
in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding
a PhD (FTE): 26.1 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 26.1 100 26.1

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

0 0 26.1

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/f1f60121-e4b2-294b-81b8-5de068602506
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/df0db22f-4099-d79d-8459-5de06cbf9f17
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/2a825ce2-d15b-0e08-47a9-5de06f573d90
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/5645e1cf-689d-fbcf-9cbf-5de073a767fa
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/3dec5bbf-553e-4fd3-4c9d-5de077448991
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/3e5c1892-2432-7519-e62e-5de07a5bdb7a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/dd62de81-6386-6996-303a-5de07d318da0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/30ba9526-6cee-17d0-db1d-5de0810ceba4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/48c01464-d550-6a20-ce94-5de0851318a7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/annexId/72870d91-660d-efbe-7e30-5de088308aef


3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years 26.1 100 26.1

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 26.1

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

Os Serviços Centrais da UM incluem: Serviços Académicos (gestão administrativa dos processos escolares):3 dirigentes, 10 técnicos
superiores,19 assistentes técnicos e 1 técnico de informática; Serviços de Relações Internacionais (coordenação das actividades de
internacionalização do ensino):1 dirigente,4 técnicos superiores e 1 assistente técnico; Gabinete de Apoio ao Ensino (apoio aos projectos de
ensino):1 dirigente,3 técnicos superiores,2 especialistas de informática,1 técnico de informática,3 assistentes técnicos e 2 assistentes
operacionais; Gabinete para a Inclusão (apoio a estudantes necessidades especiais):1 técnico superior e 2 assistentes técnicos; Serviços de
Documentação (unidades funcionais de biblioteconomia,informação bibliográfica e bibliotecas académicas):3 dirigentes;11 técnicos superiores,24
assistentes técnicos,2 técnicos de informática e 1 assistente operacional.
Na UCP e UAv existe um conjunto de estruturas de apoio idênticas.
Todos estão em dedicação exclusiva.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The Central Services at University of Minho include: Academic Services (administrative management): 3 officers, 10 senior technicians, 9 technical
assistants and 1 informatics technician; Services for International Relations (coordination of internationalization): 1 officer, 4 senior technicians, 1
technical assistant; Office of Teaching Support (support to teaching projects): 1 officer, 3 senior technicians, 2 informatics specialists, 1 informatics
technician, 3 technical assistants and 2 operation assistants; Office for Inclusion (support to students with special needs): 1 senior technician and 2
technical assistants; Documentation Services (library science, bibliographic information and academic libraries units): 3 officers, 11 senior
technicians, 24 technical assistants, 2 informatics technicians and 1 operational assistant.
Identical support structures exist at UCP and UAv.
All workers are in exclusive dedication.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
NA UM - Conselho Pedagógico de Engenharia: 1 mestre, 2 licenciados; Serviços Académicos: 3 mestres,18 licenciados,11 com 12º ano,1 com 11º
ano;Serviços de Relações Internacionais:3 mestres,2 licenciados e 1 com o 12º ano;Gabinete de Apoio ao Ensino:2 mestres,5 licenciados,1 com 11º
ano e 4 com 9º ano;Gabinete para Inclusão: 2 licenciados e um com o 12º ano; Serviços de Documentação: 5 mestres, 14 licenciados, 17 om o 12º
ano e 5 com 11º ano. 
Na UCP - Serviços de Pessoal Técnico, específico da ESB, é constituído por 3 licenciados, 1 bacharel, 2 com diploma de nível IV (CET), 1 funcionário
com diploma do ensino secundário e 1 funcionário com diploma do 3º ciclo do ensino básico. a ESB dispõe ainda de 7 técnicos superiores (3
doutorados, 1 mestre, 2 licenciados e 1 bacharel
No DQ/UAv - 15 Técnicos Superiores, nove dos quais têm formação em Química, Bioquímica ou Engenharia Química (seis licenciados, dois mestres
e um doutor). Os seis restantes têm formação superior noutras áreas.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
UM - Pedagogical Council:1 master degree,2 graduates;.Academic Services: 3 with master degree,18 graduates,11 with 12th year and 1 with 11th
year.;Services for International Relations:3 with master degree, 2 graduates and 1 with 12th year; Office of Teaching Support: 2 with master degree,
5 graduates, 1 with 11th year and 4 with 9th year; Office for Inclusion: 2 graduates and 1 with 12th year; Documentation Services:5 with master
degree, 4 graduates,17 with 12th year and 5 with 11th year. 
UCP - Technical Staff Services, in particular those of ESB, include three B.Sc. graduates, one Bachelor degree, two level IV (CET) diploma holders,
one high school graduate and one middle school graduate. Additional staff include three Ph.D. holders, one M.Sc. holder two B.Sc. holder and a
Bachelor 
DQ/UAv - 15 senior technicians, nine of whom have training in Chemistry, Biochemistry or Chemical Engineering (six licenciados, two MSc and a
PhD).The remaining six have college degrees in other area.

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
50

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender



Género / Gender %

Masculino / Male 38
Feminino / Female 62

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

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

Doutoramento 46
 46

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 9 13 14
N.º de colocados / No. of accepted candidates 9 13 14
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 9 13 12
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Nada a acrescentar

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Nothing to add

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the
last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

em 2019, foram defendidas as primeiras teses de doutoramento deste programa:
- Liliana Fidalgo,Avaliação do armazenamento sob pressão como um novo processo de conservação para aumentar o tempo de validade de peixe
fresco, 2019, aprovada por unanimidade
- Ligia Inés Rodríguez Piedrahita, Efeito  da  Alta  pressão  hidrostática  e  de Ultrassons de potência na funcionalidade tecnológica das proteínas
lácteas, 2019, aprovada por unanimidade
- Luana Fernandes, Efeito de várias tecnologias pós-colheita na qualidade e segurança de flores comestíveis, aprovada por unanimidade
, Guido Rocha Lopes, Estudo da composição de infusões de café tendo como alvo as propriedades do café expresso, aprovada por unanimidade
- Christian René Encinza Zelada, Composição nutricional da Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) e a sua utilização na elaboração de pão sem glúten
de qualidade optimizada aprovada por unanimidade



6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
In 2019, the first thesis of this PhD programme were completed:
- Liliana Fidalgo,Evaluation of storage under pressure as a new preservation process to increase shelf-life of fresh fish, 2019, unanimously approved
- Ligia Inés Rodríguez Piedrahita, Unravelling the influence of novel food processing technologies in the functional and organoleptic properties of
alternative protein sources 2019, unanimously approved
- Luana Fernandes, Effect of several post-harvest technologies on the quality and food safety of edible flowers, unanimously approved
- Guido Rocha Lopes, Comprehensive study of coffee infusions composition targeting espresso properties, unanimously approved
- Christian René Encinza Zelada, Nutritional Composition of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Its Use in the Elaboration of Gluten-Free Bread
of Optimised Quality'., aprovada por unanimidade

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O PD está a seguir o seu curso normal e as primeiras teses form concluidas nos prazos previstos.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The PhD programme is developing as expected and the first thesis were concluded with the expected time frame

6.1.4. Empregabilidade.

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

Liliana Fidalgo is Professora Adjunta convidada no IPBeja e Luana Fernandes e Guido Lopes bolseiros de investigação. Christian René Encina Zelada
e Ligia Inés Rodríguez Piedrahita voltaram às universidades de origem onde seguem uma carreira académica,

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

Liliana Fidalgo is Invited lecturer at IPBeja and Luana Fernandes and Guido Lopes have researcher scholarships. Christian René Encina Zelada and
Ligia Inés Rodríguez Piedrahita returned to their academic careers in the universities they came from.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Considerando que, até à data, só 5 alunos concluíram o doutoramento, não é possível aprofundar a reflexão sobre a empregabilidade dos alunos do
curso. Pode, de qualquer modo, ser salientado que todos estão a desenvolver actividade ligada à area de formação do curso. Como seria de
esperar, os alunos estrangeiros voltaram para as suas instituições de origem com as quais tinham um contrato de trabalho. No caso dos alunos
nacionais, a empregabilidade é total, sendo de salientar que um dos alunos tem um contrato de trabalho e os outros dois são bolseiros de
investigação.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Considering that, so far, only 5 students concluded their degree, a detailed reflection is not feasible. Anyway, it is clear that all of them are developing
a professional activity related with their degree. As expected, foreign students returned to the institutions they had a contract with. All the national
students are employed and it should be highlighted that one of them has a work contract and the other two have post-doc researcher scholarships.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Mark (FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of

integrated study programme’s teachers
Observações /
Observations

CEB - Centro de Engenharia
Biológica Excelente Universidade do Minho 7 sem comentários

CBQF - Centro de Biotecnologia
e Quimica Fina Excelente Universidade Católica

Portuguesa 15 sem comentários

QOPNA/LAQV-REQUIMTE Excelente Universidade de
Aveiro 3

Polo do
QOPNA/LAQV-
REQUIMTE

CICECO Excelente Universidade de
Aveiro 1 sem comentários

CESAM Excelente Universidade de
Aveiro 1 sem comentários

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61


6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61

6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s)
fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
desportiva e artística. 

As instituições envolvidas neste ciclo de estudos têm dado origem a diversos mestrandos e doutorandos na área científica onde se inclui este ciclo
de estudos, estando alguns destes já integrados no mercado de trabalho do setor agroalimentar.
Todas as Instituições são membros da Associação INTEGRALAR - Intervenção de Excelência no Sector Agro Alimentar, Pólo de Competitividade e
Tecnologia Agro-Alimentar, o qual se apresenta com a marca PORTUGAL FOODS (http://www.portugalfoods.org/). e também são sócios
colaboradores do Colab4Food – Laboratório Colaborativo para a Inovação na Industria Alimentar.
Os grupos envolvidos nesta proposta têm participado ativamente nas atividades de ligação ao tecido empresarial agroalimentar, através de ações
de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada.

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

Several MSc and PhD students have already graduated from the institutions involved in topics related with this scientific area. Some of these
graduates are already developing their professional activities in the agro-food industrial sector.
All the HEIs involved in this proposal are founder members of the Association Associação INTEGRALAR - Intervenção de Excelência no Setor Agro-
Alimentar, which runs the Competitiveness Pole, currently operating under the PORTUGAL FOODS designation (http://www.portugalfoods.org/). and
of Colab4Food, a Collaborative Laboratory for Innovation in the Food Industry These groups have been active partners in the establishment of
collaborative activities with the agro-food industrial sector through research and development projects, services and advanced training.

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

O curso Doutoral beneficiará das colaborações e parcerias das instituições e docentes envolvidos em diferentes projetos de I&D nacionais e
europeus. Destacam-se os projetos MOBFOOD e MULTIBIOREFINERY (em que as três instituições participam) para alem de outros, nomeadamente:

UM - YPACK - High Performance Polyhydroxyalkanoates Based Packaging to Minimise Food Waste; FODIAC (H2020);(FCT),BetterFat4Meat, arroz-
BIG (ANI), PRODOP Serra da Estrela (PDR2020), ColOsH, i-multiSMART, FOSYNBYO (FCT), BioTecNorte, NEWFOOD (NORTE 2020);

ESBUCP - FRUITIFY, GASTROCURE (FCT) FUNCTIONALTUNA, MODELMEAT (ANI); NEWFOOD (NORTE 2020); CAMPYFREE (PDR 2020); NUTRIAGE
(POCTEP); NANODIABAC (ERA-NET); SAFECONSUME, TRUE (Horizon 2020); PROFIBRE – AFEU (ERAfrica); E-FOODSCIENCE, EGREEN
(Erasmus+).

UA - GENIALG (H2020), SambucusValor (PDR2020); ALGAVALUE (POCI), Waste2Value (PDR2020), OH2O, Omics4Algae, Yeast4FoodMed (FCT),
BagaConValor(P2020), Extratoteca (Compete 2020), AgroForwealth (Centro2020)

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

The PhD programme will benefit from the on-going national and international projects and partnerships of the institutions and their staff. From the on-
going projects MOBFOOD and MULTIBIOREFINERY, involving all the partner institutions must be highlighted. Other projects are;

UM - YPACK - High Performance Polyhydroxyalkanoates Based Packaging to Minimise Food Waste; FODIAC (H2020);(FCT),BetterFat4Meat, arroz-
BIG (ANI), PRODOP Serra da Estrela (PDR2020), ColOsH, i-multiSMART, FOSYNBYO (FCT), BioTecNorte, NEWFOOD (NORTE 2020);

ESBUCP - FRUITIFY, GASTROCURE (FCT) FUNCTIONALTUNA, MODELMEAT (ANI); NEWFOOD (NORTE 2020); CAMPYFREE (PDR 2020); NUTRIAGE
(POCTEP); NANODIABAC (ERA-NET); SAFECONSUME, TRUE (Horizon 2020); PROFIBRE – AFEU (ERAfrica); E-FOODSCIENCE, EGREEN
(Erasmus+).

UA - GENIALG (H2020), SambucusValor (PDR2020); ALGAVALUE (POCI), Waste2Value (PDR2020), OH2O, Omics4Algae, Yeast4FoodMed (FCT),
BagaConValor(P2020), Extratoteca (Compete 2020), AgroForwealth (Centro2020)

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 16
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 0

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Todas as instituições participam em redes Erasmus+, Erasmus Mundus. No caso especifico do Programa Doutoral, o CEB e o CBQF participaram no
Projecto BiValBi - Biotechnologies to Valorise the regional food Biodiversity in Latin America, ( FP7-PEOPLE-2013-IRSES PEOPLE Marie Curie
Program= e integram o projeto FODIAC - “Foods for diabetes and cognition” (H2020-MSCA-RISE-2017). Em ambos os projetos, ocorreu a mobilidade
de vários alunos de doutoramento.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61


6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
All partner institutions are involved in Erasmus+ and Erasmus Mundus networks, In particular, for this PhD programme, CEB and CBQF were
involved in the Projecto BiValBi - Biotechnologies to Valorise the regional food Biodiversity in Latin America, ( FP7-PEOPLE-2013-IRSES PEOPLE
Marie Curie Program and are partners in the project FODIAC - “Foods for diabetes and cognition” (H2020-MSCA-RISE-2017). Both projects allowed
for the mobility of PhD students.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Sem comentários adicionais

6.4. Eventual additional information on results.
No additional comments

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

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens
7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
http://www.uminho.pt/ManualQualidade-UMinho.pdf

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

7.1.2._Relatorio EE34_2019.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

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

Não aplicável

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and
learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic
success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to
define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

Not applicable

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos
ciclos de estudos. 

Não aplicável

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
Not applicable

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

Não aplicável

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
Not applicable

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

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

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
Not applicable

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
Não aplicável

http://www.uminho.pt/ManualQualidade-UMinho.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e8fefa3e-5a1d-df89-1372-5dd074f97e61/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
Not applicable

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Não aplicável

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
Not applicable

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

8.1.1. Pontos fortes 
Curso com a participação de três entidades com forte e continuada ligação ao setor agroalimentar;
As unidades de investigação envolvidas têm elevada competência científica conforme comprovado pela última avaliação da FCT e atividade
relevante no setor, 
Projeto de ensino assente na colaboração de vários anos entre as unidades de investigação envolvidas, colaboração que tem vindo a ser reforçada
no âmbito deste curso
O curso é suportado por unidades de investigação com estruturas modernas e atualizadas para a execução do projeto proposto;
O curso tem a capacidade para responder às crescentes necessidades de desenvolvimento cientifico e tecnológico de sector da maior importância
na economia portuguesa;
O curso tem o suporte da PortugalFoods - Polo de competitividade da Indústria Agroalimentar e uma forte relação com o Laboratório Colaborativo
para a Inovação na Industria Alimentar – CoLab4Food

8.1.1. Strengths 
A course involving three Higher Educations Institutions with strong and continued links to the agro-food sector;
The Research units participating in the course of of high scientific competence as confirmed by the last FCT evaluation and a relevant activity on the
sector;
A teaching project based on several years of collaboration between the research units involved, this collaboration having increased as a result of
this project
Research units with modern facilities and adequately up-to-date for the implementation of the proposed project;
The course has the capacity to address the increasing scientific and technological demand of a sector of the highest importance for the Portuguese
economy
The project has the support of PortugalFoods - the Competitiveness Pole for the Agro-Food sector and has a strong relation with Collaborative
Laboratory for Innovation in the Food Industry - CoLab4Food

8.1.2. Pontos fracos 
Pouco atractividade na atracção de alunos uma vez que é orientado para responder às necessidades de desenvolvimento científico e tecnológico e
de formação avançada de recursos humanos de um setor com um elevado número de empresas de pequena dimensão e pouco desenvolvidas
tecnologicamente.

8.1.2. Weaknesses 
Not very attractive for students, as the main objective of the course is to address the demands for scientific and technology development and
advanced formation of human resources of an industry with a high number of small businesses, which are often technologically underdeveloped.

8.1.3. Oportunidades 
Aumento continuado do envolvimento em investigação das empresas do sector;
Incentivo às empresas para a contratação de recursos humanos qualificados, aumentando a empregabilidade de jovens doutores
Promoção e incentivo à transferência de conhecimento do sistema cientifico para o setor produtivo 
Reforço da colaboração com parceiros internacionais e participação mais estruturada em projetos e redes de investigação. 
Atração de estudantes internacionais, nomeadamente da América Latina

8.1.3. Opportunities 
Continued and increased involvement of the industry in research activities;
Incentives for companies to contract highly qualified human resources, increasing the employability of young PhDs.
Promotion and incentive to the transfer of knowledge from the scientific system to the productive sector. 
Reinforcement of the cooperation with international partners and a more structured participation in research projects and networks.
Attraction of international students, namely from Latin America. 

8.1.4. Constrangimentos 
Não são previsíveis constrangimentos que impeçam a execução com sucesso do projecto de ensino e o desenvolvimento de formação avançada
de qualidade na area científica do curso. 
Todavia, o facto de o projeto ser dirigido a um setor que, embora importante para a economia portuguesa, é constituído por empresas de pequena
dimensão e com reduzida tradição de investimento em IDT pode conduzir a que o desejável financiamento do setor não atinja valores que permitam
preencher na totalidade os lugares disponíveis.
Outro constrangimento que se tem tornado mais preocupante nos últimos anos tem a ver com a reduzida disponibilidade de verbas para renovação
de equipamentos e instalações.

8.1.4. Threats 



There are no significant constraints predicted that could prevent the successful execution of the project and the development of high quality
advanced formation in the scientific area of the programme.
However, being this course directed to an industrial sector that, although of a great importance for the Portuguese economy, has mostly small
companies with a small tradition on financing research, it may occur that the expected financing will not reach amounts that will allow for the
complete fulfillment of the available positions. 
Another threat of increasing importance in the latest years has to do with the lack of financing for the renewal of facilities and equipment and
acquisition of new ones.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reforçar a colaboração com empresas de referência no setor e a integração das entidades envolvidos no curso nas principais redes nacionais e
internacionais do setor alimentar.

8.2.1. Improvement measure 
Reinforce the cooperation with reference companies of the food industry together with the integration in the main national and international networks
of this sector.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Media. Estão em curso iniciativas para implementar esta medida

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium. Initiatives are currently being developed to implement this.

8.1.3. Indicadores de implementação 
NA

8.1.3. Implementation indicator(s) 
NA

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
A estrutura curricular atual inclui a UC Seminários que, ao fim de 6 anos de existência do curso, se mostrou totalmente desnecessária e de gestão
complicada. Em consequência, propõe-se eliminar a UC Seminários pois todas as instituições envolvidas já realizam Seminários internos e a
participação em congressos e atividades afins é uma componente regular na formação de qualquer estudante de doutoramento. 
Propõe-se também reduzir número de UCs opcionais a frequentar cinco para quatro por três motivos principais:
- ir ao encontro do estabelecido no DL 65/2018 no que se refere à ausência, a não ser que devidamente justificada, da componente curricular
– todavia, considera-se fundamental que todos os alunos conheçam as competências científicas e áreas de atuação das três entidades que
participam no curso, de modo a que este curso seja efetivamente um curso proposto por três entidades com competências complementares e não
uma simples soma de três propostas de formação autónomas – para tal os alunos devem frequentar obrigatoriamente uma UC por entidade
participante.
- também foi reconhecido pela maioria dos alunos que têm frequentado o curso que é importante que seja oferecida uma UC de Estatística
Avançada. Esta constatação justifica a necessidade de existir uma quarta UC que permita enquadrar esta componente formativa (embora outros
conteúdos possam ser oferecidos)

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
It is suggested to eliminate the Curricular Unit Seminars and reduce from 5 to 4 the number of Option Curricular Units. The elimination of Seminars is
justified by the fact all the partner institutions participating in the PhD programme do already have internal Seminars and the participation of the
students in congresses and similar activities is a standard procedure for every PhD student.
Having 4 optional Curricular Units instead of 5 is justified by three main facts 
- to meet DL 65/2018 in what concerns the absence, unless clearly justified, of a curricular component
– it is assumed that all the students must know the main scientific competences and areas of interest of the three partners of the PhD Programme
(this guaranteed by the compulsory attendance of one Curricular Unit in each partner) 
- it has also been recognized by the students that an UC on Advanced Statistics is made available. This justifies the existence of a 4th optional CU
that allows for the existence of this topic (other contents may be considered later)

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

9.2. Não aplicavel

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Não aplicavel

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Not applicable



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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS* Observações / Observations

Engenharia Química e Biológica/Chemical and
Biological Engineering EQB 0 0 0-240 (216 correspondem à Tese e Projecto de Tese caso o

aluno escolha esta área científ ica)

Biotecnologia/Biotechnology BIOTEC 0 0 0-240 (216 correspondem à Tese e Projecto de Tese caso o
aluno escolha esta área científ ica)

Bioquímica/Biochemistry BQ 0 0 0-240 (216 correspondem à Tese e Projecto de Tese caso o
aluno escolha esta área científ ica)

Métodos Numéricos e Estatística/Numerical
Methods and Statistics MNE 0 0 0 - 6

(4 Items)  0 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - Ano 1 a 4 / Semestre 1 a 8

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1 a 4 / Semestre 1 a 8

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Year 1 to 4 / Semester 1 to 8

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Projeto de Tese em Ciência e Tecnologia Alimentar e Nutrição/Thesis
Project in Food Science and Technology and Nutrition EQB/BQ/BIOTEC S1 504 OT - 30 18

Opção I/Option I EQB/BQ/BIOTEC S1 168 T - 15; TP - 15 6
Opção II/Option II EQB/BQ/BIOTEC S1 168 T - 15; TP - 15 6
Opção III/Option III EQB/BQ/BIOTEC S2 168 T - 15; TP - 15 6

Opção IV/Option IV EQB/BQ/BIOTEC/
MNE S2 168 T - 15; TP - 15 6

Tese/Thesis EQB/BQ/BIOTEC S2 a S8 5544 OT - 198 198
S2 – 18 ECTS; S3 a S8
– 180 ECTS (60 por
ano)

Nanotecnologia nas Indústrias Alimentares/Nanotechnology in the
Food Industry EQB S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção I/Option I

Tecnologias Avançadas de Processamento/Advanced Processing
Technologies EQB S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção I/Option I

Embalagem nas Indústrias Alimentares/Packaging in the Food Industry BIOTEC S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção II/Option II
Alimentos e Nutrição/Food and Nutrition BIOTEC S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção II/Option II
Biopolímeros em Alimentos – Caracterização e Propriedades /
Biopolymers in Food - Characterization and Properties BQ S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção III/Option III

Compostos Bioativos em Alimentos – Caracterização e
Propriedades/Bioactive Compounds in Food - Characterization and
Properties

BQ S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção III/Option III

Estatística Avançada/Advanced Statistics MNE S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção IV/Option IV
Processos Biotecnológicos nas Indústrias
Alimentares/Biotechnological Processes in the Food Industry EQB S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção IV/Option IV

Segurança dos Alimentos/Food Safety EQB S 168 T - 15; TP - 15 6 Opção IV/Option IV
(15 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Estatística Avançada

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estatística Avançada



9.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Statistics

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MNE

9.4.1.3. Duração:
S

9.4.1.4. Horas de trabalho:
168

9.4.1.5. Horas de contacto:
T 15 + TP 15

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Matos Meireles de Barros (T - 10)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
António César da Silva Ferreira (T-5; TP-9)
Elisabete Cristina Bastos Pinto (TP-3)
Célia Maria Manaia Rodrigues (TP-3)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer algumas das ferramentas avançadas de estatística que permitam tratar dados provenientes de investigação, nomeadamente na
área da Biotecnologia. 
Desenvolver e melhorar competências na análise estatística e explorar algumas ferramentas estatísticas, uni- e multivariadas. 
Compreender as limitações da análise dos resultados em função do tipo e dimensão dos dados recolhidos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the students with some of the most advanced statistical tools that enable processing data from research, particularly in the area of
biotechnology.
To develop and improve skills in statistical analysis and to explore some uni- and multivariate statistical tools.
To understand the limitations of the data analysis of the results depending on the type and size of the data collected

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Delineamento experimental (DOE) 
2. Testes Paramétricos (TP) 
3. Testes Não-Paramétricos (TNP) 
4. Análise de tabelas de contingência/associação) 
5. Análise de correspondência múltipla (MCA) 
6. Escalonamento multidimensional (MDS) 
7. Análise em componentes principais (ACP) 
8. Regressão linear e não linear: multivariada 
9. Tópicos em aprendizagem automática
10. Redes neuronais – generalização para “Deep Learning”. 

9.4.5. Syllabus:
1. Experimental design (DOE) 
2. Parametric Tests (TP) 
3. Non-Parametric Tests (TNP) 
4. Analysis of contingency / association tables 
5. Multiple Correspondence Analysis (MCA) 
6. Multidimensional Scaling (MDS) 
7. Principal Component Analysis (PCA) 
8. Linear and nonlinear regression: Multivariate 
9. Machine Learning topics 
10. Introduction to Neural Nets – generalization to Deep Learning framework 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A unidade curricular está estruturada de modo a que, no final, os alunos consigam adequar o delineamento do planeamento das experiências às
ferramentas de estatística avançada. Esta unidade curricular pretende apresentar e explorar algumas das ferramentas estatísticas mais usadas



em investigação. Sempre que possível, os alunos irão visualizar, explorar e analisar dados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit is structured so that in the end, students can tailor the design of the experience planning with the advanced statistical tools.
This curricular unit aims to present and explain some of the statistical tools most used in research. Whenever possible, students will visualize,
explore and analyse data.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão leccionadas recorrendo a metodologias expositivas e demonstrativas, ilustrando o tratamento e análise dos dados. Para além disso
serão propostos problemas para resolver e estimular o pensamento reflexivo e crítico.
Alguns dos conteúdos programáticos serão apresentados em formato de seminário.
Avaliação - Frequência das aulas TP (70%)
Entrega do(s) trabalho(s) prático(s) propostos. (30%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be taught using expositive and demonstrative methodologies showing appropriate processing and data analysis. Additionally, problems
will be presented to stimulate reflective and critical thinking.
Some of the contents can be presented in a seminar format.
Evaluation - Attendance of theoretical-practical classes (70%); delivery and evaluation of the proposed works.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A disciplina está estruturada em aulas teóricas (T) e Teórico-praticas. Nas aulas T serão apresentados os pressupostos dos diversos conteúdos
programáticos, suportados com a exposição e discussão de alguns exemplos. Sempre que adequado serão seleccionados casos adequados a
áreas de investigação das Ciências e Tecnologias.
Paralelamente, e em alguns dos conteúdos programáticos, haverá sessões práticas para consolidação dos conceitos teóricos através da
realização de casos práticos.
Os exercícios serão de natureza aplicada e incluirão casos didácticos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course is structured in lectures (T) and TPs. In the lectures, will be presented the assumptions of different program contents, supported with the
presentation and discussion of some examples. Whenever appropriate, study cases, related to any different areas of sciences and technology, will
be selected.
Simultaneously, and for some of the contents, there will be practical sessions, for consolidation of theoretical concepts, by conducting case studies.
The exercises are of applied nature and include learning cases.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Everitt, B., Hothorn, T. 2011. An introduction to applied multivariate analysis, Springer.
2. Pope, C., Mays, N. (editors) 2006. Qualitative research in health care. BMJ Books. 3rd edition.
3. Jolliffe, I.T. 2002. Principal Component Analysis, 2nd Edition.
4. Naes, T., Isaksson, T., Fearn, T., Davies, T. 2002. Multivariate Calibration and Classification.

Anexo II - Segurança dos Alimentos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Segurança dos Alimentos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Food Safety

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EQB

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
168

9.4.1.5. Horas de contacto:
T - 15; TP - 15

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):



Armando Venâncio (15 T)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joana Cecília Valente Rodrigues Azeredo (15 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objetivo desta Unidade Curricular promover a literacia científica dos alunos quanto a conceitos, processos e fenómenos direta ou indiretamente
relacionados com a segurança sanitária de alimentos.
A definição e correta perceção dos conceitos de perigo e risco alimentares, assim como o conhecimento do atual
panorama legislativa e sua implementação em estudos de caso concretos, são os objetivos de aprendizagem desta UC.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is the aim of this Course Unit to promote scientific literacy of students about concepts, phenomena and processes directly or indirectly related to
food safety.
The correct definition and realisation of concepts of danger and risk, as well as the knowledge of the current legislative landscape and its
implementation in concrete case studies, are the learning objectives of this course.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
- os perigos na indústria alimentar: definição de perigo; classificação do perigo (biológico, químico e físico); o conceito de barreiras (de Leistner);
fontes de informação sobre perigos para a segurança sanitária de alimentos
- os riscos (microbiológicos) e a perceção do risco pelo consumidor: definição de risco; o risco e o perigo; a qualidade e a segurança sanitária;
avaliação quantitativa de risco; objetivo de segurança dos alimentas
- gestão do riso: avaliação do risco; panorama legislativo atual; modelos de segurança sanitária (HACCP)
- Os referenciais e esquemas de certificação da segurança dos alimentos (e.g., ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food, BRC Food, …)
- apresentação de metodologias inovadoras na prevenção de perigos alimentares: estudos de caso (e.g., o recurso a bacteriófagos para o controlo
de perigos microbiológicos)

9.4.5. Syllabus:
- the hazards in food industry: definition of hazard; classification of risk (physical, chemical, and biological); the concept of barriers (Leistner);
sources of information about hazards to food safety
- the (microbiological) risks and the perception of risk by the consumer: defining risk; the risk and the hazard; quality and food safety; quantitative
risk assessment; and food safety objective
- risk management: risk assessment; current legislative situation; models for food safety (HACCP)
- Standards for the certification of food safety (e.g., ISO 22000, FSSC 22000, IFS food, BRC, …)
- Novel strategies to prevent food hazards: case studies (e.g., the use of phages to control microbiologic hazards)

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos permitem dotar os discentes das ferramentas essenciais à perceção de como um modelo de segurança sanitária de
alimentos pode ser implementado por um qualquer operador do setor agro-alimentar.
Assim, os conteúdos programáticos contribuem de forma sequencial para a formação de um conceito holístico de integração dos conhecimentos e
para o aumento da literacia científica dos discentes quanto a conceitos, processos e fenómenos na área da segurança sanitária de alimentos

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus provide students with the essential tools to be aware of how a food sanitary security model can be implemented by an agri-food sector
operator.
Thus, the syllabus contribute in sequence to form a holistic concept of integration of knowledge and to increase scientific literacy of students
regarding the concepts, processes and phenomena in the area of food safety.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina é composta por aulas teóricas e teórico-práticas, onde não se efetuará o controlo de presenças. O material de apoio utilizado pelos
docentes durante as aulas será disponibilizado antecipadamente aos alunos, com o recurso à plataforma disponível.

A avaliação é efetuada através de dois a quatro elementos de avaliação. Na primeira aula será apresentada uma proposta de avaliação e será
acertado com os estudantes a metodologia de avaliação, incluindo as seguintes possibilidades:
- pelo menos um teste escrito individual
- pelo menos um trabalho em grupo 
- uma apresentação oral

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is composed theoretical and theoretical-practical classes The support material used by teachers during lectures will be made available
in advance to students, with the e-learning platform.

Students will be graded after two or four evaluation elements. In the first lecture, a method will be discussed and approved, including the following
possibilities:
- at least one individual written exam
- at least one group work
- one oral presentation

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino apontam para trabalho a ser desenvolvido em vários contextos e com abordagens práticas, de forma a permitir aos
alunos promover a sua literacia científica quanto aos conceitos, processos e fenómenos abordados.

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



The teaching methodologies pointed out work being developed in various contexts and with practical approaches, in order to allow students to
promote their scientific literacy with regard to concepts, processes and phenomena in the field of food safety and hygiene.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Smith, M., 2019 Food Safety and Inspection – an introduction, Routledge, Abingdon
2. Y.H. Hui, B.L. Bruinsma, J.R. Gorham, W.-K.N.P.S.Tong, P. Ventresca (editors) 2003 Food Plant Sanitation, Marcel Dekker, Inc.
3. H.L.M. Lelieveld, M.A. Mostert, J. Holah (editors), 2005, Handbook of Hygiene Control in the Food Industry, Woodhead Publishing Limited 
4. H.L.M. Lelieveld, T. Mostert, B. White, J. Holah (editors) 2003. Hygiene in Food Processing: Principles and Practice, , Woodhead Publishing Limited

9.5. Fichas curriculares de docente


