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ACEF/2122/1401551 — 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/14/1401551

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-04-15

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_das_melhorias_PD_Biomedicina_Pt_En_v2.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.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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.
 <sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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.
 As Unidades de investigação iBiMED, iNOVA4Health e CHRC do Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC)-

NMS foram recentemente avaliados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) como sendo, respetivamente,
"muito bom", "excelente" e "excelente". Tal avaliação, e avaliações anteriores, onde as três Unidades foram
igualmente avaliados como "excelente", permitiram investimentos muito significativos na melhoria das instalações,
infrastruturas e equipamentos dos centros de investigação, com a criação de novas plataformas de apoio à
investigação científica e a contração de pessoal técnico.

 
Por exemplo, existem salas especializadas para cultura microbiana, cultura de células de mamíferos e um biotério para
trabalho com roedores, peixes e Drosophila. As unidades de microscopia têm microscópios confocais avançados; a
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unidade de genómica possui um sequenciador de genoma e uma secção de diagnóstico molecular. Os investigadores
têm também acesso a microscopia electrónica e biobancos.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
The iBiMED, iNOVA4Health and CHRC research units of the Center for the Study of Chronic Diseases (CEDOC)-NMS
were recently evaluated by the Foundation for Science and Technology (FCT) as being, respectively, "very good",
"excellent" and "excellent ". This assessment, and previous assessments, where the three Units were also assessed
as "excellent", allowed very significant investments in improving the facilities, infrastructure and equipment of the
research centers, with the creation of new support platforms for scientific research and the hiring of technical staff.

For example, there are specialized rooms for microbial culture, mammal cell culture and a vivarium for working with
rodents, fish and Drosophila. The microscopy units have advanced confocal microscopes; the genomics unit has a
genome sequencer and a molecular diagnostics section. Researchers also have access to electron microscopy and
biobanks.

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

Não

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

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

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Criação do gabinete de Ensino e Aprendizagem, Programa Docência+ e do Programa de Inovação Pedagógica.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Creation of the Teaching and Learning office, Teaching Program+ and the Pedagogical Innovation Program.

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.
<sem resposta>

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

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
Universidade Nova De Lisboa

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

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Faculdade De Ciências Médicas (UNL)
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1.3. Ciclo de estudos.
Biomedicina

1.3. Study programme.
Biomedicine

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR_ PD Biomed_ Aviso_nº_13129_2015.pdf

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

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

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

421

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

<sem resposta>

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.
55

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
No ano calendário escolar 2020/2021 foram oferecidas um total de 55 vagas. Na proposta original eram 30 vagas, mas a
A3ES autorizou um aumento para 40, e posteriormente 55 vagas. O número máximo de admissões pretendido continua
a ser de 55.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
In the year 2020/2021, a total of 55 places were offered. In the original proposal there were 30 vacancies, but A3ES
authorized an increase to 40, and later 55 vacancies. The maximum number of desired admissions remains 55.

1.11. Condições específicas de ingresso.
O programa doutoral está estruturado para estudantes que completaram o 2º Ciclo e cujos antecedentes demonstram
uma preparação considerável em disciplinas científicas relacionadas com a Biomedicina. A formação académica deve
ser em Ciências Biomédicas, Medicina, ou áreas afins incluindo a Bioquímica, Biologia Molecular e Celular, Genética,
Biologia, Engenharia Biomédica, Engenharia Biológica ou similar. Os candidatos devem possuir como grau anterior
uma Licenciatura pré-Bolonha ou Licenciatura Pós-Bolonha com mestrado ou equivalente; ou informações suficientes
para que um equivalente a esse grau possa ser estabelecido, documentado por transcrições oficiais de registos. O
Programa Doutoral em Biomedicina destina-se a recrutar licenciados, nacionais e estrangeiros, preferencialmente com
experiência de investigação. O Programa Doutoral será leccionado em Inglês.

1.11. Specific entry requirements.
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The doctoral program is designed for students who have completed the 2nd cycle and whose background
demonstrates considerable preparation in scientific disciplines related to Biomedicine. Academic background must be
in Biomedical Sciences, Medicine, or related fields including Biochemistry, Molecular and Cell Biology, Genetics,
Biology, Biomedical Engineering, Biological Engineering or similar. Candidates must have a pre-Bologna degree or a
post-Bologna degree with a master's degree, or equivalent; or sufficient information for an equivalence to that degree
to be established, documented by official transcripts of records. The Doctoral Program in Biomedicine is designed to
recruit graduates, national and foreign, preferably with research experience. The Doctoral Program will be taught in
English.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
n/a

1.12.1. If other, specify:
n/a

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro e Universidade NOVA de Lisboa

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

1.14._Regulamento_Cred_n.º 498-2019.pdf
1.15. Observações.

O Programa Doutoral em Biomedicina resulta de uma colaboração entre a Universidade de Aveiro (UA) e a
Universidade Nova de Lisboa (UNL), sendo uma proposta conjunta do Departamento de Ciências Médicas (DCM) e do
seu Instituto de Biomedicina (iBiMED) da UA, e da NOVA Medical School /Faculdade de Ciências Médicas (NMS/FCM) e
do seu Centro de investigação em Doenças Crónicas (CEDOC) da Universidade NOVA de Lisboa.

O Programa Doutoral em Biomedicina tem uma Comissão Executiva, composta por dois membros da Universidade de
Aveiro (UA) e dois membros da Universidade NOVA de Lisboa (UNL). Os estudantes apresentam relatórios anuais que
são avaliados e discutidos por um comité de acompanhamento do estudante (CAe), constituido por especialistas da
área, que contribuiem para o desenvolvimento da tese com critica construtiva ao projeto e ao desempenho do
estudante.

Em 2021, todos os alunos da UA (com uma única exceção) e NMS foram considerados como estando "em boas
práticas" ou "ok" pelas respetivas comissões de acompanhamento de estudante (CAe) e/ou pelo director de curso,
havendo apenas 1 aluno numa "situação problemática". Dos alunos inscritos na UA, apenas dois ainda não
submeteram o seu trabalho de tese depois de terem concluído o 4º ano do seu plano de estudos. Contudo, devido à
evolução da situação pandémica, muitos dos estudantes revelaram que o seu plano de trabalhos foi prejudicado em
virtude da suspensão ou da redução das atividades nas Unidades de Investigação. Neste sentido, não foi possível,
para alguns estudantes, a submissão da sua Tese e o Pedido de Admissão a Provas Públicas atempadamente, tendo
sido uma limitação pedagógica forçada devido aos constrangimentos da COVID-19.

Bolsas de doutoramento conjuntas foram promovidas pela direção de curso, havendo um elevado número de alunos
((10 (UA) e 12 (NMS/FCM)) com bolsas mistas em colaboração com laboratórios estrangeiros. Alunos com
financiamento próprio também foram aceites, tendo no entanto sido assegurando que a qualidade do ensino não foi
afetada. Vários alunos têm usufruído de colaborações que originaram mobilidade para outros laboratórios nacionais e
estrangeiros. 

Do conjunto de UCs optativas oferecidas aos estudantes, estas foram tendencialmente UCs da UA ou da NMS/FCM.
Além das UCs optativas apresentadas nesta candidatura, os alunos poderão igualmente optar por unidades
curriculares oferecidas por outros Programas de Doutoramento da UA ou Programas de Doutoramento e da Escola
Doutoral da NMS/FCM/UNL.

As candidaturas ao programa doutoral foram anuais, com um único edital, sendo, no entanto, feitas de forma
independente na UA ou na NMS/FCM/UNL. As datas de abertura dos concursos foram publicadas por ambas as
Instituições.

1.15. Observations.
The Doctoral Program in Biomedicine results from a collaboration between the University of Aveiro (UA) and the
Universidade Nova de Lisboa (UNL), being a joint proposal by the Department of Medical Sciences (DCM) and its
Institute of Biomedicine (iBiMED) at the UA, and the NOVA Medical School/Faculty of Medical Sciences (NMS/FCM) and
its Research Center for Chronic Diseases (CEDOC) of the Universidade NOVA de Lisboa.

The Doctoral Program in Biomedicine has an Executive Committee, composed of two members from the University of
Aveiro (UA) and two members from the NOVA University of Lisbon (UNL). Students present annual reports that are
evaluated and discussed by a Student Monitoring Committee (CAe), made up of experts in the field, who contribute to
the development of the thesis with constructive criticism of the project and student performance.
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In 2021, all UA (with one exception) and NMS students were considered to be "in good practice" or "ok" by the
respective Student Monitoring Committees (CAe) and/or the course director, with only 1 student in a "problematic
situation". Of the students enrolled at UA, only two have not yet submitted their thesis work after completing the 4th
year of their study plan. However, due to the evolution of the pandemic situation, many of the students revealed that
their work plan was affected by the suspension or reduction of activities in the Research Units. In this sense, it was not
possible for some students to submit their Thesis and Admission Application to Public Exams in a timely manner,
which was a forced pedagogical limitation due to the constraints of COVID-19.

Joint doctoral grants were promoted by the course coordinators, with a high number of students (10 (UA) and 12
(NMS/FCM)) with mixed grants in collaboration with foreign laboratories. Self-funded students were also accepted, and
it has been ensuring that the teaching quality has not been affected. Several students have benefited from
collaborations that gave rise to mobility to other national and foreign laboratories.

From the set of optional CUs offered to students, these were tendentially CUs from the UA or the NMS/FCM. In addition
to the optional CUs presented in this application, students may also opt for curricular units offered by other UA
Doctoral Programs or Doctoral Programs and the Doctoral School of NMS/FCM/UNL.

Applications for the doctoral program were annual, with a single public notice, being, however, made independently at
the UA or at the NMS/FCM/UNL. The opening dates of the tenders were published by both Institutions.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - n/a

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências
Biomédicas/Biomedical
Sciences

CBM 222 0

Qualquer área científica/Any
Scientific Area QAC 0 18

(2 Items)  222 18  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.
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Os conteúdos programáticos das diferentes UCs do programa doutoral em biomedicina são revistos periodicamente
pela Direção de Curso em articulação com os respetivos Regentes, tendo em conta a otimização das estratégias
pedagógicas adequadas aos objetivos de aprendizagem de cada UC. Neste contexto, privilegia-se a conjugação de
diversas metodologias teórico-práticas de natureza participativa e interativa, como a realização de trabalhos em grupo,
aprendizagem com base em problemas, análise crítica e discussão de resultados e artigos científicos, etc.

Todos estes processos e a sua aplicabilidade, bem como a sua apreciação pelos alunos, são verificados através dos
Sistemas de Garantia da Qualidade da UA e na NMS/FCM/UNL. Os pontos fortes e fracos são identificados e discutidos
com a Comissão de Acompanhamento de Curso e os diferentes regentes e, se necessário, são tomadas medidas que
visem a melhoria dos conteúdos, metodologias e qualidade da componente letiva do programa doutoral.

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 syllabus of the different CUs of the doctoral program in Biomedicine are periodically revised by the course
coordinators in conjunction with the respective teachers, taking into account the optimization of pedagogical
strategies suited to the learning objectives of each CU. In this context, emphasis is placed on the combination of
various theoretical and practical methodologies of a participatory and interactive nature, such as group work, problem-
based learning, critical analysis and discussion of results and scientific articles, etc.

All these processes and their applicability are verified through the Quality Assurance Systems of the UA and the
NMS/FCM/UNL, and by conducting questionnaires to students. The strengths and weaknesses are identified and
discussed with the Course Monitoring Committee and the different teachers and, if necessary, measures are taken to
improve the contents, methodologies and quality of the doctoral program in Biomedicine teaching component.

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

O funcionamento das UCs do programa doutoral em biomedicina é analisado pela Direção de curso e pela Comissão
de Acompanhamento de curso, constituída pelo diretor do PD, um docente e dois alunos na UA. Este, os Sistemas de
Garantia da Qualidade (SGQ) e outros mecanismos de participação direta dos estudantes no processo de avaliação do
programa doutoral, como a realização de questionários acerca das diferentes UCs, permitem a análise e avaliação do
ajuste entre carga média de trabalho e respetiva creditação da UC. No caso de se verificar algum desajuste, a situação
é analisada pelos vários intervenientes e os programas e carga horária são devidamente modificados para assegurar a
adequação à quantidade de trabalho requerida pelo número de ECTS previstos. A Direção de curso promove também
uma interação frequente com os alunos, de modo a assegurar a sua expressão sobre esta e outras questões que
possam contribuir para uma otimização do funcionamento do programa doutoral em biomedicina.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The functioning of the CUs of the doctoral program in Biomedicine is analyzed by the Course Director and by the
Course Monitoring Commission, consisting of the PD director, a professor and two students at the UA. This, the
Quality Assurance Systems, and other mechanisms for the direct participation of students in the doctoral program’s
assessment process, such as the completion of questionnaires about the different CUs, allow the analysis and
assessment of the adjustment between the average workload and the respective CU accreditation. In the event of any
mismatch, the situation is analyzed by the various intervening parties and the programs and workload are duly
modified to ensure adequacy to the amount of work required by the number of ECTS foreseen. The course director
also promotes frequent interaction with students, in order to ensure their expression on this and other issues that can
contribute to an optimization of the functioning of the doctoral program in Biomedicine.

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

Os processos de avaliação da aprendizagem dos alunos nas diferentes UCs do PDBM valorizam as competências
nucleares e transversais a um nível avançado de investigação em Biomedicina. Estes processos são sistematicamente
analisados pela Direção de curso e Comissão de Acompanhamento de curso, em estreita ligação com os Regentes, e,
quando necessário, atualizados de forma a potenciar a aquisição e treino nestas mesmas competências. Esta análise
envolve também a verificação formal através dos sistemas de garantia da qualidade (SGQ), com a participação de
docentes e alunos do PDBM. Uma monitorização contínua é também assegurada pela frequente interação entre a
Direção de curso, os alunos e os docentes das várias UCs.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The evaluation processes of student learning in the different CU´s of the doctoral program in Biomedicine focus on
core and transversal skills at an advanced level of research in Biomedicine. These processes are systematically
analyzed by the Course Director and the Course Monitoring Committee, in close liaison with the teachers, and, when
necessary, updated in order to enhance the acquisition and training of these same skills. This analysis also involves
formal verification through quality assurance systems, with the participation of the doctoral program’s faculty and
students. Continuous monitoring is also ensured by the frequent interaction between the course director, students,
and faculty from the various CUs.

2.4. Observações
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2.4 Observações.
n/a

2.4 Observations.
n/a

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 UA:

 Coordenador Professor Doutor Rui Gonçalo Viegas Russo da Conceição Martinho
 Vice-Coordenadora Professora Doutora Daniela Maria Oliveira Gandra Ribeiro

 
NMS:

 Coordenadora Professora Doutora Maria Paula Borges Macedo 
 Vice-Coordenadora Professora Doutora Sofia de Azeredo Gaspar Pereira 

 

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

Alda Sofia Pires de
Dias Marques

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Doctor of Philosophy 100.00 Ficha
submetida

Ana Gabriela da Silva
Cavaleiro Henriques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioquímica 100.00 Ficha

submetida
Ana Margarida
Domingos Tavares de
Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia, especialidade de Biologia

Molecular 100.00 Ficha
submetida

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

Celular e Molecular 100.00 Ficha
submetida

Ana Rita Macedo
Bezerra Investigador Doutor

Programa Doutoral em Biologia,
Especialização em Biologia Molecular
e Genética

100.00 Ficha
submetida

Bruno Miguel
Bernardes de Jesus

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Science du vivant - Aspects
moléculaires et cellulaires de la
biologie

100.00 Ficha
submetida

Bruno Miguel
Rodrigues das Neves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Farmácia - Especialidade Biologia

Celular e Molecular 100.00 Ficha
submetida

Carla Alexandra Pina
da Cruz Nunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100.00 Ficha

submetida
Catarina Rodrigues de
Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Doctor of Philosophy 100.00 Ficha

submetida
Daniela Maria Oliveira
Gandra Ribeiro Investigador Doutor Plant Sciences 100.00 Ficha

submetida
Fernando Manuel
Tavares da Silva
Ribeiro

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ramo de Conhecimento em

Actividade Física e Saúde 100.00 Ficha
submetida

Gabriela Maria Ferreira
Ribeiro de Moura

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ramo de Conhecimento em Ciências

Biomédicas 100.00 Ficha
submetida

Horácio Urgel Silva
Monteiro da Costa

Professor Catedrático
convidado ou
equivalente

Doutor Medicina 10.00 Ficha
submetida

Jens Wiltfang
Professor Catedrático
convidado ou
equivalente

Doutor Medizin 30.00 Ficha
submetida

Luisa Alejandra
Helguero

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciencias Biológicas 100.00 Ficha

submetida
Manuel António da
Silva Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Biochemistry 100.00 Ficha

submetida
Margarida Sâncio da
Cruz Fardilha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Maria de Lourdes
Gomes Pereira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Biologia, especialidade Citologia dos

Animais 100.00 Ficha
submetida
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Maria Teresa Ferreira
Herdeiro

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Saúde Pública 100.00 Ficha
submetida

Odete Abreu Beirão da
Cruz e Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Biochemistry 100.00 Ficha

submetida

Philippe Denis Roch
Pierre

Professor Catedrático
convidado ou
equivalente

Doutor Sciences, mention Biologique 70.00 Ficha
submetida

Ramiro Daniel Carvalho
de Almeida

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

submetida
Rui Gonçalo Viegas
Russo da Conceição
Martinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Doctor of Philosophy 100.00 Ficha

submetida

Rui Miguel Pinheiro
Vitorino Investigador Doutor Bioquímica 100.00 Ficha

submetida
Sandra Isabel Moreira
Pinto Vieira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida
Sandra Maria Tavares
da Costa Rebelo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioquímica 100.00 Ficha

submetida
Sandrina Nóbrega
Pereira Investigador Doutor Biologia, especialidade Biologia

Celular 100.00 Ficha
submetida

Sofia de Azeredo
Gaspar Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Vida - Farmacologia 100 Ficha

submetida

Fernando Manuel
Pimentel dos Santos

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Medicina 30 Ficha
submetida

António Alfredo Coelho
Jacinto

Professor Catedrático
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências da Vida - Biologia e
Bioquímica 100 Ficha

submetida

Catarina de Certima
Fernandes Homem

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia 100 Ficha

submetida

Rune Matthiesen Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biotecnologia Molecular e Celular

Aplicada às Ciências da Saúde 100 Ficha
submetida

Maria Emília Carreira
Saraiva Monteiro

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Farmacologia 100 Ficha

submetida
Gabriela Araújo da
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência e Tecnologia de Materiais -

Ramo Biomateriais/Materiais Híbridos 100 Ficha
submetida

Joana Rita Ramos
Pires Batuca

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências da Vida - Farmacologia 30 Ficha
submetida

José António Henriques
de Conde Belo

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Biomédicas 100 Ficha

submetida

Maria de Guadalupe
Gonçalves Cabral

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Biotecnologia 100 Ficha
submetida

Miguel José de
Carvalho Viana
Baptista

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Medicina, Neurologia 100 Ficha

submetida

Maria Paula Borges de
Lemos Macedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Médicas 100 Ficha

submetida
Rita Susana Franco
das Neves Patarrão

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Vida, Especialidade de

Fisiologia 100 Ficha
submetida

Silvia Margarida Vilares
Santos Conde

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Vida - Farmacologia 100 Ficha

submetida

Susana Santos Lopes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Biologia e bioquímica 100 Ficha

submetida
     3870  

<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.
 42

3.4.1.2. Número total de ETI.
 38.7
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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 with a full time link to the institution: 32 82.687338501292

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): 38.7 100

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

38.7 100 38.7

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

0 0 38.7

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

38.7 100 38.7

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 38.7

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

O programa doutoral em biomedicina será utilizador de recursos humanos e materiais fornecidos pelas seguintes
unidades:

- DCM da UA
- iBiMED da UA
- NMS/FCM da UNL
- CEDOC da UNL

O pessoal não docente adstrito ao ciclo de estudos é constituído pelo conjunto de técnicos/as laboratoriais (5 no DCM/
iBiMED e 7 na CEDOC/ NMS) já existente e que dão correntemente apoio aos laboratórios onde decorrerão tarefas
relacionadas com a componente experimental da formação dos/das alunos/as. Haverá, também, necessidade de algum
apoio administrativo, que será assegurado pelas secretárias dos centros/departamentos envolvidos neste projeto de
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ensino (5 no DCM/ iBiMED e 2 na CEDOC/ NMS). Em suma, não haverá necessidade de recrutar pessoal não docente
pela entrada em funcionamento do projeto de ensino da presente proposta.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The doctoral program in biomedicine will use human and material resources provided by the following units:

- DCM at UA
- iBiMED at UA
- NMS/FCM at UNL
- CEDOC at UNL

The non-teaching staff assigned to the study cycle is made up of a group of laboratory technicians (5 in DCM/ iBiMED
and 7 in CEDOC/ NMS) that already exist and who currently support the laboratories where tasks related to the
experimental component of training will take place. of the students. There will also be a need for some administrative
support, which will be provided by the secretaries of the centers/departments involved in this teaching project (5 at
DCM/ iBiMED and 2 at CEDOC/ NMS). In short, there will be no need to recruit non-teaching staff for the start of the
teaching project of this proposal.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Universidade de Aveiro (DCM/iBiMED):

Técnicos/as laboratoriais: 5 técnicos superiores (dois com doutoramento ou equivalente e três com o mestrado)

Apoio administrativo: 5 técnicos superiores (dois com mestrado e três com licenciatura)

Universidade Nova de Lisboa (NMS/FCM / CEDOC):

Técnicos/as laboratoriais: 7 técnicos superiores (um com doutoramento e seis com o mestrado)

Apoio administrativo: 2 técnicos superiores (mestrado)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Universidade de Aveiro (DCM/iBiMED):

Laboratory technicians: 5 senior technicians (two with a PhD or equivalent and three with a master's degree)

Administrative support: 5 senior technicians (two with a master's degree and three with a bachelor's degree)

Universidade Nova de Lisboa (NMS/FCM / CEDOC):

Laboratory technicians: 7 senior technicians (one with a PhD and six with a master's)

Administrative support: 2 senior technicians (Masters)

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. 
102

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 22.5
Feminino / Female 77.5
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5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 33
2º ano curricular 18
3º ano curricular 21
4º ano curricular 30
 102

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 40 40 55
N.º de candidatos / No. of candidates 31 16 49
N.º de colocados / No. of accepted candidates 29 15 40
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 28 11 36
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 15.4 14.9 14.6

Nota média de entrada / Average entrance mark 16.9 16.5 16.3

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
O perfil académico e profissional dos estudantes do programa doutoral em Biomedicina é muito diverso, sendo que
vários estudantes são profissionais de saúde com uma extensa experiência profissional, sendo os restantes na sua
maioria alunos recém-licenciados/mestrados nas áreas das ciências biológicas e biomédicas, com bolsas de
doutoramento financiadas pela FCT, ERC e outras entidades.

Mais especificamente, neste momento existem 25 estudantes na UA (37% do número total de alunos na UA) e 12
estudantes na NMS (34.29% do número total de estudantes na NMS) a exercer funções na área da saúde, sendo que 18
(26.8%) (UA) e 1 (2.86%) (NMS) são médicos.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The academic and professional profile of students in the doctoral program in Biomedicine is very diverse, with several
students being health professionals with extensive professional experience, the rest being mostly recently graduated
students in the areas of biological and biomedical sciences, with PhD scholarships funded by the FCT, ERC and other
entities.

More specifically, at this moment there are 25 students in UA (37% of the total number of students in the UA) and 12
students in NMS (34.29% of the total number of students in NMS) working in the health area, with 18 (26.8%) (UA) and 1
(2.86%) (NMS) physicians.

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 3 3 4
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 3 1 3
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 2 0

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 0 0 1
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years
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). 

Universidade de Aveiro:
 

Todas as teses defendidas nos últimos três anos na UA foram aprovadas:
 

2021: Functional analysis of the peroxisomal and mitochondrial proteins MFF and FIS1 in HCMV evasion of the cellular
antiviral response 

 
2021: Phosphorylation mediated events in biomarker discovery for Alzheimer’s disease 

 
2020: Candida albicans gene mistranslation as a modulator of host-pathogen interaction and pathogenesis

 
2020: Proteomic changes in incomplete reverse remodeling: a closer look at the heart through myocardial and
pericardial fluid analysis

 
2019: Unraveling the role of peroxisome dynamics in cancer development

 
Na UA e no ano 2018 foram defendias com sucesso mais 6 teses de doutoramento.

 
De notar que no início deste programa doutoral em 2016 houve vários alunos que pediram transferência de outros
programas doutorais da UA para o programa doutoral em biomedicina. Em termos meramente estatísticos, estes
alunos terminaram o seu doutoramento neste programa doutoral em menos de 4 anos.

 

NMS/FCM:
 

2019: Mechanisms of osteoblast reprogramming and differentiation during zebrafish caudal fin regeneration
 

2019: Valiação de idosos institucionalizados por espirometria e condensado brônquico do ar exalado: efeitos da
exposição ambiental

 
2020: Predictive model for successful outcomes with manual therapy and exercise programme in patients with non-
specific chronic neck pain Modelo preditivo para os resultados de sucesso com um programa combinado de terapia
manual e exercício em indivíduos com dor cervical crónica de origem não-especifica

 
2021: HIV-1 infection among pregnant women in Angola: Molecular epidemiology and test of novel AZT triazole
derivatives

 
2021: Transcriptional Program Biosensors for Human Cell Type and State Diagnosis

 

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). 

Universidade de Aveiro:
 

All theses defended in the last three years at the UA were approved:
 

2021: Functional analysis of the peroxisomal and mitochondrial proteins MFF and FIS1 in HCMV evasion of the cellular
antiviral response

 
2021: Phosphorylation mediated events in biomarker discovery for Alzheimer’s disease

 
2020: Candida albicans gene mistranslation as a modulator of host-pathogen interaction and pathogenesis

 
2020: Proteomic changes in incomplete reverse remodeling: a closer look at the heart through myocardial and
pericardial fluid analysis

 
2019: Unraveling the role of peroxisome dynamics in cancer development 

 
At the UA and in 2018, additional 6 doctoral theses were successfully defended.

 
Note that at the start of this doctoral program in 2016 there were several students who asked to be transferred from
other UA doctoral programs to the doctoral program in biomedicine. In purely statistical terms, these students
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completed their PhD in this doctoral program in less than 4 years.

NMS/FCM:

2019: Mechanisms of osteoblast reprogramming and differentiation during zebrafish caudal fin regeneration

2019: Valiação de idosos institucionalizados por espirometria e condensado brônquico do ar exalado: efeitos da
exposição ambiental 

2020: Predictive model for successful outcomes with manual therapy and exercise programme in patients with non-
specific chronic neck pain Modelo preditivo para os resultados de sucesso com um programa combinado de terapia
manual e exercício em indivíduos com dor cervical crónica de origem não-especifica

2021: HIV-1 infection among pregnant women in Angola: Molecular epidemiology and test of novel AZT triazole
derivatives

2021: Transcriptional Program Biosensors for Human Cell Type and State Diagnosis

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

2018/2019:

A BASE MOLECULAR DA BIOMEDICINA, 20 inscritos, 90% taxa de aprovação (UA) / 13 inscritos, 100% taxa de
aprovação (8 alunos suspenderam a matrícula) (NMS)
BIOMEDICINA INTEGRATIVA, 19 inscritos, 89.5% taxa de aprovação (UA) / 13 inscritos, 100% taxa de aprovação (10
alunos suspenderam a matrícula) (NMS)
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM BIOMEDICINA, 19 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA) / 10 inscritos, 100%
taxa de aprovação (7 alunos suspenderam a matrícula) (NMS)
IMUNOLOGIA MOLECULAR, 18 inscritos, 83.3% taxa de aprovação (UA)
ENVELHECIMENTO E DEMÊNCIAS, 14 inscritos, 92.8% taxa de aprovação (UA)
GENÉTICA HUMANA E GENÓMICA, 9 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA) / 17 inscritos, 100% taxa de aprovação (7
alunos suspenderam a matrícula) (NMS)

2019/2020:

MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, 23 inscritos, 95,6% taxa de aprovação (UA) 
BIOLOGIA CELULAR E SINALIZAÇÃO, 16 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA) / 8 inscritos, 100% taxa de aprovação
(NMS)
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM BIOMEDICINA, 12 inscritos, 91,7% taxa de aprovação (UA) / 5 inscritos, 100%
taxa de aprovação (NMS)
A BASE MOLECULAR DA BIOMEDICINA, 11 inscritos, 63,6% taxa de aprovação (UA) / 2 inscritos, 100% taxa de
aprovação (NMS)
BIOMEDICINA INTEGRATIVA, 11 inscritos, 63,6% taxa de aprovação (UA) / 3 inscritos, 100% taxa de aprovação (1 aluno
desistiu) (NMS)
GENÉTICA HUMANA E GENÓMICA, 8 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA)
IMUNOLOGIA MOLECULAR, 7 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA) / 11 inscritos, 100% taxa de aprovação (NMS)
ESCRITA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, 3 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA)
CURSOS AVANÇADOS EM BIOQUÍMICA I, 1 inscrito, 100% taxa de aprovação (UA)
ENVELHECIMENTO E DEMÊNCIAS, 1 inscrito, 100% taxa de aprovação (UA) / 5 inscritos, 100% taxa de aprovação
(NMS)
41763 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA AS CIÊNCIAS DA SAÚDE, 1 inscrito (UA)
BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E MODELOS ANIMAIS, 5 inscritos, 100% taxa de aprovação (2 alunos desistiram)
(NMS)

2020/2021:

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM BIOMEDICINA, 25 inscritos, 80% taxa de aprovação (UA) / 9 inscritos, 100%
taxa de aprovação (NMS)
A BASE MOLECULAR DA BIOMEDICINA, 21 inscritos, 90,5% taxa de aprovação (UA) / 13 inscritos, 100% taxa de
aprovação (2 alunos cancelaram matrícula) (NMS)
BIOMEDICINA INTEGRATIVA, 21 inscritos, 95,2% taxa de aprovação (UA) / 11 inscritos, 100% taxa de aprovação (NMS)
IMUNOLOGIA MOLECULAR, 17 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA) / 8 inscritos, 100% taxa de aprovação (NMS)
BIOLOGIA CELULAR E SINALIZAÇÃO, 6 inscritos, 83.3% taxa de aprovação (UA) / 3 inscritos, 100% taxa de aprovação
(NMS)
INGLÊS, 5 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA)
ENVELHECIMENTO E DEMÊNCIAS, 3 inscritos, 100% taxa de aprovação (UA)/ 4 inscritos, 100% taxa de aprovação (2
alunos cancelaram matrícula) (NMS)
MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, 1 inscrito, 100% taxa de aprovação (UA)
BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E MODELOS ANIMAIS, 2 inscritos, 100% taxa de aprovação (NMS)
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6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

2018/2019:

A BASE MOLECULAR DA BIOMEDICINA, 20 enrolled, 90% pass rate (UA) / 13 enrolled, 100% pass rate (8 students
suspended enrollment) (NMS)
BIOMEDICINA INTEGRATIVA, 19 enrolled, 89.5% pass rate (UA) / 13 enrolled, 100% pass rate (10 students suspended
enrollment) (NMS)
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM BIOMEDICINA, 19 enrolled, 100% pass rate (UA) / 10 enrolled, 100% pass rate
(7 students suspended enrollment) (NMS)
IMUNOLOGIA MOLECULAR, 18 enrolled, 83.3% pass rate (UA)
ENVELHECIMENTO E DEMÊNCIAS, 14 enrolled, 92.8% pass rate (UA)
GENÉTICA HUMANA E GENÓMICA, 9 enrolled, 100% pass rate (UA) / 17 enrolled, 100% pass rate (7 students
suspended enrollment) (NMS)
BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E MODELOS ANIMAIS, 1 enrolled, 100% pass rate (NMS)

2019/2020:

MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, 23 enrolled, 95,6% pass rate (UA) 
BIOLOGIA CELULAR E SINALIZAÇÃO, 16 enrolled, 100% pass rate (UA) / 8 enrolled, 100% pass rate (NMS)
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM BIOMEDICINA, 12 enrolled, 91,7% pass rate (UA) / 5 enrolled, 100% pass rate
(NMS)
A BASE MOLECULAR DA BIOMEDICINA, 11 enrolled, 63,6% pass rate (UA) / 2 enrolled, 100% pass rate (NMS)
BIOMEDICINA INTEGRATIVA, 11 enrolled, 63,6% pass rate (UA) / 3 enrolled, 100% pass rate (1 student drop out) (NMS)
GENÉTICA HUMANA E GENÓMICA, 8 enrolled, 100% pass rate (UA)
IMUNOLOGIA MOLECULAR, 7 enrolled, 100% pass rate (UA) / 11 enrolled, 100% pass rate (NMS)
ESCRITA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA, 3 enrolled, 100% pass rate (UA)
CURSOS AVANÇADOS EM BIOQUÍMICA I, 1 enrolled, 100% pass rate (UA)
ENVELHECIMENTO E DEMÊNCIAS, 1 enrolled, 100% pass rate (UA) / 5 enrolled, 100% pass rate (NMS)
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA AS CIÊNCIAS DA SAÚDE, 1 enrolled (UA)
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, 1 enrolled, 100% pass rate (UA)
BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E MODELOS ANIMAIS, 5 enrolled, 100% pass rate (2 students desistiram) (NMS)

2020/2021:

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM BIOMEDICINA, 25 enrolled, 80% pass rate (UA) / 9 enrolled, 100% pass rate
(NMS)
A BASE MOLECULAR DA BIOMEDICINA, 21 enrolled, 90,5% pass rate (UA) / 13 enrolled, 100% pass rate (2 students
cancel registration) (NMS)
BIOMEDICINA INTEGRATIVA, 21 enrolled, 95,2% pass rate (UA) / 11 enrolled, 100% pass rate (NMS)
IMUNOLOGIA MOLECULAR, 17 enrolled, 100% pass rate (UA) / 8 enrolled, 100% pass rate (NMS)
BIOLOGIA CELULAR E SINALIZAÇÃO, 6 enrolled, 83.3% pass rate (UA) / 3 enrolled, 100% pass rate (NMS)
INGLÊS, 5 enrolled, 100% pass rate (UA)
ENVELHECIMENTO E DEMÊNCIAS, 3 enrolled, 100% pass rate (UA)/ 4 enrolled, 100% pass rate (2 students cancel
registration) (NMS)
MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, 1 enrolled, 100% pass rate (UA)
BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E MODELOS ANIMAIS, 2 enrolled, 100% pass rate (NMS)

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). 

O programa doutoral em biomedicina já teve 16 alunos diplomados na UA e 5 diplomados na NMS. Destes alunos, foi
possível recolher informação de 18 alunos.

 
Na UA, todos os alunos diplomados estão neste momento empregados (100%), sendo que nove são investigadores
doutorados (69%), um está a frequentar o curso de medicina, um é responsável pela coordenação de ensaios clínicos,
um é gestor de qualidade e um outro aluno é atualmente gestor de ciência e tecnologia.

 
Confirmando a internacionalização da empregabilidade dos diplomados do programa doutoral em biomedicina, 4
destes alunos encontram-se neste momento a trabalhar fora de Portugal (incluindo, Estados-Unidos e Alemanha).

 
Na NMS, 2 alunos integraram uma unidade de gestão de investigação clínica e uma unidade de desenvolvimento de
produto da UNL, 2 alunos prosseguiram para pós-doutoramento e 1 conseguiu financiamento da Fundação Gulbenkian
para liderar um projeto na área do HIV em Angola (INIS).

 

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

The doctoral program in biomedicine has already had 16 graduates from the UA and 5 graduates from the NMS. From
these students, it was possible to collect information from 18 students.
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At the UA, all graduate students are currently employed (100%), nine are PhD researchers (69%), one is attending a
medical course, one is responsible for the coordination of clinical trials, one is a quality manager and another one is
currently a science and technology manager.

Confirming the internationalization of the employability of graduates of the doctoral program in biomedicine, 4 of these
students are currently working outside Portugal (including the United States and Germany).

At NMS, 2 students integrated a clinical research management unit and a product development unit at UNL, 2 students
went on to post-doctoral studies and 1 obtained funding from the Gulbenkian Foundation to lead a project in the area
of HIV in Angola (INIS).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
O programa doutoral em biomedicina demostra uma elevada empregabilidade. No entanto grande parte dos
diplomados são actualmente investigadores doutorados (69%), o que sugere alguma falta de diversificação de opções
profissionais.

O programa doutoral em biomedicina e a UA promovem a empregabilidade, por exemplo, pela realização da "Feira de
emprego UA". Adicionalmente, o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) promove ações de preparação
para entrada no mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências e forúns com uma
forte participação de empresas. O GESP gere, ainda, um Portal de Ofertas e Curricula, PORTA.

A NOVA tem particular preocupação com a inserção na vida ativa dos seus estudantes, fornecendo-lhe as
competências e ferramentas para a procura de emprego, seja online, através do Portal de Emprego da NOVA ou com o
apoio dos gabinetes de carreiras e inserção profissional disponíveis nas várias unidades de ensino.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The doctoral program in biomedicine demonstrates high employability. However, most graduates are currently
postdoctoral researchers (69%), which suggests some lack of diversification of professional options.

The doctoral program in biomedicine and the UA promote employability, for example, by holding the "UA Employment
Fair". Additionally, the Professional Internships and Opportunities Office (GESP) promotes actions to prepare for entry
into the labor market, job search techniques workshops, conferences, and forums with a strong participation of
companies. GESP also manages an Offers and Curriculum Portal, PORTA.

NOVA is particularly concerned with the insertion in the active life of its students, providing them with the skills and
tools to search for a job, either online, through the NOVA Employment Portal or with the support of the career and
professional insertion offices available. in the various teaching units.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de
Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution
N.º de docentes do ciclo de estudos
integrados/ No. of integrated study
programme’s teachers

Observações
/
Observations

iBiMED Muito Bom Universidade de Aveiro (UA) 24
19 Docentes;
5
investigadores

iNOVA4Health - Centro
de Estudos de Doenças
Crónicas

Excelente
Universidade Nova de Lisboa - NOVA
Medical School /Faculdade de Ciências
Médicas (NMS/FCM)

15
12 Docentes;
3
investigadores

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a7efc963-5fdd-352c-530e-619f71f8a938
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a7efc963-5fdd-352c-530e-619f71f8a938
 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. 

Globalmente, o DCM/iBiMED e o NMS/FCM/CEDOC tiveram um impacto muito significativo na comunidade, com pelo
menos 20 atividades.

 
No caso do DCM/iBiMED é de destacar a sua importante contribuição no rastreamento da COVID-19 (com mais de

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a7efc963-5fdd-352c-530e-619f71f8a938
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a7efc963-5fdd-352c-530e-619f71f8a938
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54,169 testes de PCR realizados entre 9 de Abril 2020 e 30 de Julho 2021), sendo que muitos dos voluntários
inicialmente envolvidos neste rastremento eram estudantes de doutoramento do programa doutoral em biomedicina.

Os docentes do programa doutoral em biomedicina tiveram igualmente um papel ativo na divulgação da importância
da vacinação contra covid 19 com um artigo de divulgação científica no jornal local "Diário de Aveiro".

Os membros do DCM/iBiMED estiveram igualmente associados a diferentes eventos de divulgação da actividade
científica desenvolvida na UA e dirigidos à sociedade em geral, incluindo a participação em eventos organizados em
parceria com a Escola Ciência Viva de Aveiro tais como “Encontro com o cientista”, exposições de fotografia "Uma
viagem ao organismo” e "Ver para crer: um zoom ao organismo", “Imunologia trocada por miúdos”, “Ciência… ao
pequeno-almoço!” e celebrações do Dia da Imunologia.

Os docentes do programa doutoral em biomedicina participam também regularmente em programas de rádio e
televisão (como o “90seg com Ciência”, o episódio “Saúde de Qualidade“ da uma série televisiva UAU, de divulgação
de ciência, com a marca UA/RTP, participação no programa “Maratona da saúde” da RTP). Para além disso, os
docentes e estudantes deste programa doutoral participam anualmente no evento “Academia de Verão – da molécula à
doença”, que envolve a visita de alunos de escolas secundárias da região aos laboratórios do iBiMED, onde realizam
variadas experiências científicas. Os docentes, estudantes e pessoal técnico de apoio ao programa doutoral
participaram em visitas regulares e organizadas a 8 escolas secundárias da região. Ocorreram também visitas a
escolas no âmbito da Semana do Cérebro. Os docentes e estudantes participam também regularmente em eventos
como “Xperimenta”, “MicroDia”, Feira de Ciência e Tecnologia - Science@UA, Noite Europeia dos Investigadores e
“TechDays”.

A NMS, de acordo com a sua tripla missão – ensino, investigação e serviço à comunidade – criou a unidade de
medicina exponencial que promove iniciativas como “heals: healthy living systems” com o objetivo de materializar e
aceder a espaços públicos e privados que suportem a qualidade de vida e promovam a saúde dos seus ocupantes e
utilizadores. A atual pandemia COVID-19, a nível global, revelou a enorme importância desta linha de atuação. Assim,
neste âmbito, a unidade de medicina exponencial da NMS estruturou a iniciativa “co/vida20 by NMS”, com o objetivo
de auxiliar na resposta e nos esforços de redução do impacto da presente pandemia por COVID-19 em Portugal.

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. 

Globally, the DCM/iBiMED and NMS/FCM/CEDOC have had a very significant impact on the community, with at least 20
activities.

In the case of DCM/iBiMED, it is worth highlighting its important contribution to COVID-19 screening (with more than
54,169 PCR tests performed between April 9th 2020 and July 30th 2021). Many of the volunteers initially involved in this
screening were doctoral students of the doctoral program in biomedicine.

The professors of the doctoral program in biomedicine also played an active role in publicizing the importance of
vaccination against covid 19 with an article on scientific dissemination in the local newspaper "Diário de Aveiro".

The members of DCM/iBiMED were also associated with different events to disseminate scientific activity carried out at
the UA and aimed at society in general, including participation in events organized in partnership with the Ciência Viva
School of Aveiro such as “Meeting with a scientist”, photography exhibitions "A journey into the organism" and
"Seeing is believing: a zoom into the organism", "Immunology exchanged for kids", "Science… for breakfast!" and
Immunology Day celebrations.

The professors of the doctoral program in biomedicine also regularly participate in radio and television programs
(such as “90sec com Ciência”, the “Quality Health” episode of a UAU television series, to disseminate science, with
the brand UA/RTP, participation in RTP's “Health Marathon” program). In addition, the professors and students of this
doctoral program annually participate in the event “Summer Academy – from the molecule to the disease”, which
involves the visit of secondary school students from the region to the iBiMED laboratories, where they carry out
various scientific experiments. Teachers, students and technical support staff for the doctoral program participated in
regular and organized visits to 8 secondary schools in the region. There were also visits to schools as part of the Brain
Week. Faculty and students also regularly participate in events such as “Xperimenta”, “MicroDia”, Science and
Technology Fair - Science@UA, European Researchers' Night and “TechDays”.

The NMS, in accordance with its triple mission - teaching, research and community service - created the exponential
medicine unit that promotes initiatives such as "heals: healthy living systems" with the aim of materializing and
accessing public and private spaces that support the quality of life and promote the health of its occupants and users.
The current COVID-19 pandemic, at a global level, revealed the enormous importance of this line of action. Thus, in this
context, the NMS exponential medicine unit structured the “co/life20 by NMS” initiative, with the aim of assisting in the
response and efforts to reduce the impact of the current COVID-19 pandemic in Portugal.

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. 

No período de 2016-2021, os docentes e investigadores do DCM/iBiMED participaram em 40 projetos de investigação
nacionais (Agência financiadora: FCT, CCDR, Agencia de Desenvolvimento e Coesão, Maratona da Saúde e outras
fontes) e 5 internacionais (Agência financiadora: Comissão europeia, LaCaixa, Alzheimer's Association e outras
fontes), sendo que a maioria destes projectos são vocacionados para a investigação na área das ciências biomédicas.
Dos projectos financiados no DCM/iBiMED, 22 são em colaboração com hospitais da região e/ou centros de saúde.
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Estima-se que nos últimos 5 anos o financiamento obtido seja da ordem de 12 904 899,83 € no iBiMED em projetos
nacionais e internacionais.

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

In the period 2016-2021, professors and researchers from DCM/iBiMED participated in 40 national (Funding agency:
FCT, CCDR, Development Agency and Cohesion, Health Marathon and other sources) and 5 international research
projects (Funding agency: European Commission, LaCaixa, Alzheimer's Association and other sources), with most of
these projects aimed at research in the field of biomedical Sciences. Of the projects funded by DCM/iBiMED, 22 are in
collaboration with hospitals in the region and/or health centers.

It is estimated that in the last 5 years the financing obtained by iBiMED is in the order of €12,904,899.83 in national and
international projects.

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 7
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) 21
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 21

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O Programa Doutoral em Biomedicina tem procurado reforçar a aposta na internacionalização. Muitos dos seus alunos
(15 (UA) e 2 (NMS/FCM)) são orientados por equipas internacionais, envolvendo Universidades dos Estados Unidos da
América, Alemanha, Países Baixos, Espanha, França, Bélgica e Reino Unido. Para além disso, muitos destes alunos
(10 (UA) e 1 (NMS/FCM)) obtiveram bolsas de doutoramento mistas financiadas pela FCT. Vários alunos (5 (UA) e 0
NMS/FCM)) participaram em programas internacionais tais como o IMFAHE e o Programa de Pós-Graduação em
Biologia Estrutural e Funcional (UNIFESP, Brasil). Múltiplos alunos (5 (UA) e 1 NMS/FCM)) realizaram também períodos
de investigação em laboratórios estrangeiros, financiados pela FCT, ações COSTS e projetos H2020. Os docentes do
programa doutoral mantêm também múltiplas colaborações internacionais e organizam regularmente seminários de
carácter internacional, onde os alunos e docentes do programa doutoral colaboram ativamente.

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

The doctoral program in Biomedicine has sought to reinforce the commitment to internationalization. Many of its
students (15 (UA) and 2 NMS/FCM)) are guided by international teams, involving Universities from the United States of
America, Germany, Netherlands, Spain, France, Belgium and the United Kingdom. In addition, many of these students
(10 (UA) and 1 (NMS/FCM)) have obtained mixed doctoral fellowships funded by the FCT. Several students (5 (UA) and
0 (NMS/FCM)) participated in international programs such as the IMFAHE and the Postgraduate Program in Structural
and Functional Biology (UNIFESP, Brazil). Multiple students (5 (UA) and 1 (NMS/FCM)) also carried out periods of
investigation in foreign laboratories, funded by FCT, COSTS actions and H2020 projects. Doctoral program professors
also maintain multiple international collaborations and regularly organize seminars of an international nature, where
students and professors of the doctoral program actively collaborate.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 O número de estudantes do programa doutoral em biomedicina inscritos em programas internacionais de mobilidade é

baixo. No entanto é importante ter em conta que vários alunos do programa doutoral (17) são orientados por equipas
internacionais e cerca de onze (11) possuem bolsas mistas, onde o aluno desenvolve o seu programa de trabalhos em
Portugal e no estrangeiro em coorientação.

6.4. Eventual additional information on results.
 The number of students of the biomedical doctoral program enrolled in international mobility programs is low.

However, it is important to bear in mind that several students of the doctoral program (17) are supervised by
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international teams and around eleven (11) have mixed scholarships, where the student develops his work program in
Portugal and abroad in co-supervision.

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

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

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

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

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

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

 7.1.2._7-1-2-RelCurso_9979_2020_2021.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

A Universidade NOVA de Lisboa, em estreita colaboração com as suas Unidades Orgânicas, desenvolveu o NOVA
SIMAQ – o sistema interno de monitorização e avaliação da Qualidade da NOVA. Este sistema, único e transversal, tem
a finalidade primária de ser o mecanismo que contribui para a melhoria contínua da qualidade, através da
monitorização de todas as atividades desenvolvidas pela NOVA. Para a prossecução da sua missão, o NOVA SIMAQ
segue a abordagem do ciclo de gestão PDCA (Planear, Executar, Verificar e Atuar).

 
Neste sentido, o mecanismo de garantia da qualidade dos ciclos de estudo da NMS desenvolve-se em níveis de
atuação progressivamente agregados, produzindo relatórios analíticos-reflexivos. Em todo este processo de
monitorização é assegurada a participação ativa dos estudantes na melhoria contínua do domínio Ensino-
Aprendizagem, designadamente pela resposta aos questionários, pela participação nas reuniões promovidas pelo
Coordenador do ciclo de estudo e pelo envolvimento em órgãos da NMS da NOVA. A aplicação de questionários como
instrumentos de monitorização apoia a análise semestral do funcionamento do ciclo de estudo. A perceção dos
estudantes sobre o funcionamento das unidades curriculares (UC) é aferida através do Questionário da perceção dos
estudantes sobre o funcionamento das UC (QA). Anualmente, é aplicado o Questionário da Perceção dos Estudantes
de Doutoramento (QD), com o objetivo de recolher a sua satisfação em diversos aspetos do programa doutoral.
Sempre que o número de estudantes inscritos for inferior a 5 esta consulta aos estudantes é realizada na reunião de
análise global do funcionamento do programa doutoral, na qual participam o Coordenador do Programa Doutoral e a
Comissão Científica do Programa Doutoral (ou os Docentes e Estudantes representativos). Esta reunião serve de base
à elaboração do Relatório Anual do Programa Doutoral (RAPD). A auscultação aos docentes também é realizada por
intermédio da aplicação do Questionário da Perceção dos Docentes sobre o Funcionamento da UC (QDOC). A
avaliação do funcionamento das UC é da responsabilidade de cada UO, com o apoio do Gabinete da Qualidade e sob a
coordenação do Responsável pelo Ensino-Aprendizagem. Esta avaliação assenta em dados subjetivos e dados
objetivos. Os dados subjetivos são obtidos através das respostas aos questionários, acima referidos e os dados
objetivos referem-se ao desempenho escolar dos estudantes. No final da lecionação de cada UC, o
Regente/Responsável da UC em colaboração com os demais docentes, elabora o Relatório da Unidade Curricular
(RUC). O RUC é um relatório analítico-reflexivo que visa apresentar uma análise crítica sobre os dados decorrentes do
funcionamento da UC, avaliar o grau de concretização das ações de melhoria apresentadas no último relatório, e
propor ações de melhoria sempre que existam parâmetros considerados não satisfatórios (i.e., UC com funcionamento
a melhorar ou com funcionamento inadequado). No final de cada semestre, o Coordenador do ciclo de estudo em
conjunto com a Comissão Científica (ou docentes e estudantes representativos), faz uma reflexão sobre a forma como
decorreu o semestre com base em indicadores definidos e valida-se o RUC e identifica a(s) UC cujo funcionamento
pode requerer ações de melhoria ou apresentam boas práticas pedagógicas, a divulgar pela comunidade académica.
No final do ano letivo, é elaborado um Relatório Anual do Programa Doutoral (RAPD) de avaliação analítico-reflexiva
sobre os dados de: ingresso (procura, caracterização dos estudantes por sexo, idade e IES onde obteve o último
grau); funcionamento do Programa Doutoral (caracterização do corpo docente, estudantes inscritos, nível de
internacionalização e unidades de investigação); desempenho do Programa Doutoral (produção científica dos
estudantes no âmbito do seu trabalho de doutoramento, nível de eficiência formativa e satisfação global com o
Programa Doutoral) e empregabilidade dos diplomados. É ainda apresentada a eficácia das ações de melhoria
implementadas; o balanço global e a proposta de ações de melhoria. Caso existam ações de melhoria a implementar, o
Coordenador do ciclo de estudo deve informar o Responsável da Qualidade da NMS para que seja assegurado o
acompanhamento e implementação das mesmas e os respetivos prazos de execução, bem como os indicadores de

https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a7efc963-5fdd-352c-530e-619f71f8a938/questionId/ad4e3eb0-67e7-ba57-8eb4-6169d9cf9409
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desempenho, seguindo o descrito no procedimento de Monitorização de Ações de Melhoria. Anualmente, o
Responsável pelo Ensino-Aprendizagem da NMS , com vista a analisar todos os aspetos relevantes do Ensino, elabora
a secção do Ensino-Aprendizagem do Balanço da Qualidade da NMS Neste relatório são analisados os dados relativos
ao funcionamento das UC, dos ciclos de estudo e dos planos doutorais, bem como a monitorização dos indicadores
afetos. Cabe também ao Responsável pelo Ensino-Aprendizagem da <identificação da UO> a análise dos Planos de
melhoria e das ações de melhoria propostas, o seu grau de implementação e a análise da adequação dos recursos
afetos. Anualmente, os dados decorrentes da monitorização do processo de Ensino-Aprendizagem da NMS são
integrados na secção do Ensino-Aprendizagem do Balanço da Qualidade da NOVA, servindo de base à elaboração do
Plano de Ações de Melhoria para este domínio. Todos os processos, com vista à melhoria contínua, integram a
utilização de um conjunto de outros instrumentos de auscultação às mais diversas partes interessadas (internas e
externas) e cujos resultados são incorporados no sistema interno de garantia da qualidade (e.g. Questionário de
Satisfação Global com a Unidade Orgânica - QSUO; Questionário da perceção dos estudantes recém-graduados com o
ciclo de estudos - QSCE).

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. 

In close collaboration with its Organic Units, NOVA University Lisbon has developed NOVA SIMAQ - the internal
monitoring and evaluation system for Quality at NOVA. This system, unique and transversal, has the primary purpose
of being the mechanism that contributes to the continuous improvement of quality by monitoring all the activities
developed at NOVA. NOVA SIMAQ follows the PDCA (Plan, Do, Check and Act) management cycle approach to pursue
its mission.

In this sense, the quality assurance mechanism of the study cycles of the NMS is developed in progressively
aggregated levels of action, producing analytical-reflective reports. In this whole monitoring process, the active
participation of students in the continuous improvement of the Teaching-Learning domain is ensured, namely by
answering the questionnaires, participating in the meetings promoted by the Coordinator of the study cycle and by
getting involved in bodies of the NMS and of NOVA. The application of questionnaires as monitoring instruments
supports the semester analysis of the functioning of the study cycle. The students' perception about the functioning of
the course of the regular classes is measured through the Questionnaire of the students' perception about the
functioning of the Course (QA). Annually, the Doctoral Student Perception Questionnaire (QD) is applied, with the aim
of collecting your satisfaction in several aspects of the doctoral program. Whenever the number of students enrolled is
less than 5, this consultation with students is carried out at the global analysis meeting on the functioning of the
doctoral program, in which the Doctoral Program Coordinator and the Doctoral Program Scientific Committee (or the
Representative Teachers and Students). This meeting serves as the basis for the preparation of the Doctoral Program
Annual Report (RAPD). Faculty are also consulted through applying the Questionnaire of the Teachers' Perception of
the Course performance (QDOC). The evaluation of the course performance is the responsibility of each UO, with the
support of the Quality Office and under the coordination of the Responsible for Teaching-Learning. This evaluation is
based on subjective and objective data. The subjective data are obtained through the answers to the questionnaires
mentioned above, and the objective data refer to the students' academic performance. At the end of the course, the
Chairperson of the course, in collaboration with the other teachers, prepares the Course Report (RUC). The RUC is an
analytic-reflective report that aims to present a critical analysis of the data arising from the functioning of the course,
to assess the degree of implementation of the improvement actions presented in the last report, and to propose
improvement actions whenever there are parameters considered unsatisfactory (i.e., the course with functioning to be
improved or with inadequate functioning). At the end of each semester, the Coordinator of the study cycle together
with the Scientific Committee (or representative teachers and students), makes a reflection on the way the semester
took place based on defined indicators and validates the RUC and identifies the course(s) whose functioning may
require improvement actions or present acceptable pedagogical practices, to be disseminated by the academic
community. At the end of the academic year, an Annual Report of the Doctoral Program (RAPD) is prepared for
analytical-reflective evaluation of the data on: admission (demand, characterization of students by sex, age and HEI
where they obtained their last degree); functioning of the Doctoral Program (characterization of the Faculty, enrolled
students, level of internationalization and research units); performance of the Doctoral Program (scientific production
of students within the scope of their doctoral work, level of training efficiency and overall satisfaction with the Doctoral
Program) and employability of graduates. The effectiveness of the implemented improvement actions is also
presented; the overall balance and the proposal for improvement actions. If there are improvement actions to be
implemented, the Coordinator of the study cycle must inform the Quality Officer of the <name of the OU> so that the
monitoring and implementation of them and their respective deadlines can be ensured, as well as the performance
indicators, following the procedure described in the Monitoring of Improvement Actions procedure. Every year, the
responsible for Teaching-Learning of the NMS , to analyse all the relevant aspects of the Teaching, elaborates the
Teaching-Learning section of the Quality Review of the NMS . In this report, the data concerning the functioning of the
CU, the study cycles and the doctoral plans are analysed, and the monitoring of the related indicators. It is also the
Head of Teaching-Learning of the NMS to analyse the Improvement Plans and the proposed improvement actions, their
degree of implementation, and the adequacy of the allocated resources. Every year, the data resulting from the
monitoring of the Teaching-Learning process of the NMS is integrated into the Teaching-Learning section of the
Quality Assessment of NOVA, serving as a basis for the elaboration of the Improvement Action Plan for this domain.
All processes, aiming at continuous improvement, integrate the use of a set of other instruments for listening to the
different stakeholders (internal and external) and whose results are incorporated in the internal quality assurance
system (e.g. Questionnaire of Global Satisfaction with the Organic Unit - QSUO; Questionnaire on the perception of
newly-graduated students with the study cycle - QSCE).

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
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garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
A nível da NMS, a estrutura organizacional que tem a responsabilidade da implementação dos mecanismos de garantia
da qualidade dos CE é constituída pelo subdiretor com o pelouro da Qualidade, que coordena uma equipa de técnicos
que operacionalizam o Serviço da Qualidade. A nível da NOVA, o NOVA SIMAQ é coordenado pelo Elemento da Equipa
Reitoral responsável pela Qualidade e assessorado pelo Núcleo da Qualidade, da Divisão Académica e de Garantia da
Qualidade.

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

At the level of NMS, the organisational structure that is responsible for implementing the quality assurance
mechanisms of the SCs is made up of the deputy director of the Quality department, coordinates a team of technicians
who operate the Quality Department. At NOVA level, NOVA SIMAQ is coordinated by the Rector Team Member
responsible for Quality and advised by the Quality Department at the Academic and Quality Assurance Division.

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

A avaliação de desempenho dos docentes de carreira e contratados é realizada a partir de um sistema de avaliação
que tem como finalidade a avaliação dos docentes em função do mérito e a melhoria da Qualidade da atividade
prestada, em conformidade com os Estatutos da NOVA. Este sistema encontra-se regulamentado pelo Regulamento de
Avaliação do Desempenho dos Docentes e Alteração do Posicionamento Remuneratório da NOVA (Regulamento n.º
684/2010, de 16 de agosto) e por regulamentação própria da NMS (7.2.3.1.). A avaliação de desempenho assenta nas
funções do docente previstas no ECDU: Docência; Investigação científica, desenvolvimento e inovação; Tarefas
administrativas e de gestão académica; Extensão universitária, divulgação científica e prestação de serviços à
comunidade. Contribuindo para o desenvolvimento profissional dos docentes, a NOVA Forma promove a formação
dos docentes incidindo na oferta de um conjunto de ferramentas pedagógicas https://bit.ly/3qO1azJ.

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

The performance evaluation of career professors and contractors is carried out based on an evaluation system that
aims to evaluate teachers according to merit and improve the quality of the activity provided according to NOVA's
Statutes. This system is regulated by the Regulation of Evaluation of the Performance of Teachers and Alteration of the
Remuneratory Positioning of NOVA (Regulation no. 684/2010, of 16 August) and by proper regulation of <name of the
OU> (see 7.2.3.1.). The performance evaluation of teachers is based on the functions of the teacher provided for in the
ECDU: Teaching; Scientific research, development and innovation; Administrative and academic management tasks;
University extension, scientific dissemination and provision of services to the community. Contributing to the
professional development of teachers, NOVA Forma promotes the training of teachers focusing on offering a set of
pedagogical tools https://bit.ly/3qO1azJ.

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.

A avaliação de desempenho dos colaboradores em regime de direito público rege-se pela Lei n.º 66-B/2007, 28/12
alterada pelas Leis n.ºs 55-A/2010, 31/12, e 66-B/2012, 31/12, no que respeita à avaliação do desempenho dos
dirigentes (SIADAP 2) e dos restantes trabalhadores (SIADAP 3). A avaliação de desempenho dos colaboradores com
contratos de direito privado está definida no Reg. de Avaliação do Desempenho de Trabalhadores Não Docentes e Não
Investigadores em Regime de Contrato de Trabalho e dos Titulares dos Cargos de Direção Intermédia ao abrigo do
Código do Trabalho da NOVA (Reg. n.º 694/2020, 21/08).Ambos os regimes contemplam modelo de avaliação por
objetivos e competências, promovendo a valorização profissional, reconhecimento do mérito e melhoria contínua da
atividade desenvolvida. O desenvolvimento pessoal e profissional assenta num diagnóstico das carências de
formação identificadas na avaliação de desempenho.

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

The performance evaluation of employees under public law is governed by Law No. 66-B / 2007, of 12/28, amended by
Laws No. 55-A / 2010, of 12/31, and 66-B / 2012, of 12/31, regarding the performance evaluation of managers (SIADAP 2)
and other workers (SIADAP 3). The performance evaluation of employees with private law contracts is defined in the
Regulation for the Evaluation of the Performance of Non-Teaching Workers and Non-Investigators under the
Employment Contract Regime and the Holders of Middle Management Positions under the NOVA Labor Code
(Regulation 694/2020, of 21/08). Both schemes include an assessment model based on objectives and competencies,
promoting professional valorisation, recognising merit, and continuous improvement of the activity carried out.
Personal and professional development is based on a diagnosis of the training deficiencies identified in the
performance evaluation.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A divulgação do Doutoramento em Biomedicina realiza-se de forma corrente através do website da Universidade de
Aveiro (https://www.ua.pt/pt/curso/414) e da NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas
(https://nms.unl.pt/pt-pt/Ensino/Programas/3%C2%BA-Ciclo-Doutoramentos/). Nas redes sociais, a NMS|FCM procede
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inclusive à divulgação de notícias do Curso bem como dos Editais de Candidaturas. Em todos esses veículos de
divulgação, a estrutura do Ciclo de Estudos de Doutoramento e o respetivo plano curricular correspondem à
informação disponibilizada online ao público na página do curso e no Guia Informativo da UNL
(https://guia.unl.pt/pt/2020/fcm/program/PA20). A difusão faz-se ainda através da participação dos investigadores e
doutorandos em eventos científicos, para os quais são convidados e/ou submetem trabalhos decorrentes dos seus
projetos de investigação.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The dissemination of the PhD's degree is carried out through the University of Aveiro website
(https://www.ua.pt/pt/curso/414) and e at NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (https://nms.unl.pt/pt-
pt/Ensino/Programas/3%C2%BA-Ciclo-Doutoramentos/). On social media, the NMS|FCM even disseminate news about
the Course as well as the Candidatures Notice. In all these dissemination vehicles, the structure of the Doctoral
Studies Cycle and the respective curricular plan correspond to the information made available online to the public on
the course page and in the UNL Information Guide (https://guia.unl.pt/pt/ 2020/fcm/program/PA20). Dissemination is
also done through the participation of researchers and doctoral students in scientific events, to which they are invited
and/or submit works resulting from their research projects.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Desde a última avaliação da A3ES, em 2015, não foi realizada outra avaliação por entidades externas. As
recomendações e medidas adotadas nesse âmbito estão expressas no documento síntese.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
Since the last evaluation by the A3ES, in 2015, no external evaluation was carried out. The recommendations and
measures adopted in this context are expressed in the synthesis document.

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 
O programa doutoral em biomedicina ajudou a colmatar um enorme deficit de Portugal em relação à Europa em
matéria de formação e investigação científica no campo da biomedicina, num momento em que a União Europeia está
apostada em investir seriamente nesta área. Todos os módulos foram lecionados por especialistas da área, tirando
partido da investigação que está a ser presentemente desenvolvida no iBiMED e no CEDOC, tendo sido dado ênfase à
investigação baseada em hipóteses e a projetos de colaboração.

 
A estrutura curricular contém não só um grupo de cursos obrigatórios organizados por ambas as instituições, mas
também diferentes blocos de cursos opcionais, onde cada estudante pode adaptar a sua formação pós-graduada aos
seus interesses futuros. Não foram necessárias contratações adicionais para o funcionamente deste curso.

 
Os alunos possuem valências curriculares muito diversas e altamente complementares (por exemplo, bolseiros de
doutoramento na área da biomedicina e profissionais de saúde com uma extensa experiência profissional), o que
enriquece a qualidade da discussão durante o desenrolar da componente curricular deste programa doutoral e
possibilita a oportunidade do estabelecimento de colaborações futuras entre investigação básica e as diferentes
disciplinas médicas.

 
Os docentes deste programa doutoral possuem uma elevada experiência pedagógica e científica, estando o programa
doutoral associado a duas unidades de investigação recentemente avaliadas pelas FCT como "Muito Bom"
(iBiMED/UA) ou "Excelente" (iNOVA4Health (CEDOC)/NMS/FCM/UNL). Os investigadores do DCM/iBiMED e da
iNOVA4Health (CEDOC) são cientificamente activos, abrangendo um elevado número de tópicos na área das ciências
biomédicas. Estes investigadores tipicamente têm acesso a financiamento competitivo (por exemplo, projectos de
investigação FCT e financiamento europeu) e um elevado número de colaborações nacionais e internacionais. O
espaço do físico do iBiMED (em "open-space") e do DCM e do CEDOC-NMS está organizado de modo a estimular
colaborações e discussão científica.

 
Finalmente, existem colaborações activas com diferentes hospitais da região Centro e da região de Lisboa, sendo que
vários dos alunos do programa doutoral exercem medicina nesses hospitais. Mais especificamente, 25 (37% do
número total de alunos) (UA) e 12 (34.29% do número total de alunos NMS/FCM) são estudantes a exercer funções na
área da saúde, sendo 18 (26.8%) (UA) e 1 (2.8%) (NMS/FCM) são médicos a exercer em hospitais ou centros de saúde
da região Centro ou da região de Lisboa.

8.1.1. Strengths 
The doctoral program in biomedicine helped to fill Portugal's huge deficit in relation to Europe in terms of training and
scientific research in the field of biomedicine, at a time when the European Union is committed to investing seriously
in this area. All modules were taught by experts in the field, taking advantage of the research that is currently being
developed at iBiMED and CEDOC, with an emphasis on hypothesis-based research and collaborative projects.
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The curricular structure contains not only a group of mandatory courses organized by both institutions, but also
different blocks of optional courses, where each student can adapt their postgraduate training to their future interests.
No additional contracting was necessary for the development od this course.

Students have very diverse and highly complementary curricular valences (for example, PhD scholarship holders in
the field of biomedicine and health professionals with extensive professional experience), which enriches the quality of
the discussions during the courses of the curricular component of this doctoral program and makes it possible to
establish future collaborations between basic research and different medical disciplines.

The professors of this doctoral program have a high level of pedagogical and scientific experience, and the doctoral
program is associated with two research units recently evaluated by the FCT as "Very Good" (iBiMED/UA) or
"Excellent" (iNOVA4Health (CEDOC)/NMS/FCM /UNL). DCM/iBiMED and iNOVA4Health (CEDOC) researchers are
scientifically active, covering a large number of topics in the area of biomedical sciences. These researchers typically
have access to competitive funding (eg FCT research projects and European funding) and a high number of national
and international collaborations. The laboratory space at iBiMED (in "open-space") and at the DCM and CEDOC-NMS is
organized in order to stimulate collaboration and scientific discussion.

Finally, there are active collaborations with different hospitals in the Center region and in the Lisbon region, with
several of the doctoral program students practicing medicine in these hospitals. More specifically, 25 (37% of the total
number of students) (UA) and 12 (34.29% of the total number of NMS/FCM students) are students working in the health
area, 18 (26.8%) (UA) and 1 (2.8%) (NMS/FCM) are doctors working in hospitals or health centers in the Center region or
in the Lisbon region.

8.1.2. Pontos fracos 
A carga letiva dos professores limita uma maior disponibilidade dos docentes na sua dedicação à investigação e
supervisão dos estudantes. Apesar da estrutura curricular ser relativamente flexível, a distribuição de serviço docente
limitou o número de UC´s optativas (UC opção) disponíveis aos alunos.

Apesar da diversidade de áreas científicas de interesse dos discentes ser uma enorme mais valia deste programa
doutoral, tal cria igualmente dificuldades em termos da definição dos conteúdos programáticos a lecionar durante a
componente curricular, uma vez que os diferentes alunos têm necessidades muito díspares.

A distância geográfica (Lisboa e Aveiro) e a ausência de financiamento capaz de ajudar a ultrapassar esta situação,
agravado pela atual situação pandémica, não favoreceu o contacto presencial entre os alunos de ambas instituições, a
discussão mais viva entre os discentes e o desenvolvimentode colaborações científicas. Estas circustâncias levaram à
implementação de estratégias de ensino em "blended-learning" (elementos da formação à distância em regime de "e-
learning" e elementos em formação presencial), que se encontram em processo contínuo de optimização.

8.1.2. Weaknesses 
The teaching load of the teachers limits their availability for dedication to research and supervision of students.
Despite the curricular structure being relatively flexible, the distribution of teaching services limited the number of
optional CUs available to the students.

Despite the diversity of scientific areas of interest to the students being an enormous asset of this doctoral program,
this also creates difficulties in terms of defining the syllabus to be taught during the curricular component, since
different students have very different needs.

The geographic distance (Lisbon and Aveiro) and the lack of funding capable of helping to overcome this situation,
aggravated by the current pandemic situation, did not favor face-to-face contact between students from both
institutions, a livelier discussion between students and the development of collaborations scientific. These
circumstances led to the implementation of teaching strategies in "blended-learning" (elements of distance training in
an "e-learning" regime and elements in face-to-face training), which are in a continuous process of optimisation.

8.1.3. Oportunidades 
Tendo em conta que vários alunos do programa doutoral em biomedicina são profissionais de saúde, com uma
extensa experiência profissional, e que vários dos laboratórios do iBiMED e da iNOVA4Health (CEDOC) já possuem
colaborações activas com diferentes hospitais da região de Lisboa e da região centro, este programa doutoral
contribui para o estabelecimento de uma ponte entre as ciências básicas e as diferentes disciplinas médicas. Esta
aproximação será reforçada pela recente criação do Centro Académico Cliníco de Aveiro (Centro Académico Clínico
Egas Moniz Health Alliance) que envolve uma parceria entre a UA e diferentes centros hospitalares e agrupamentos de
centros de saúde da região. O programa poderá tirar partido de colaborações já existentes entre a NMS e os hospitais
afiliados, no sentido de desenvolver projetos de investigação com grande relevância biomédica.

Esta aproximação aos profissionais de Saúde já permitiu iniciar colaborações entre estes e os laboratórios do iBiMED
e CEDOC, o que demostra o papel agregador deste programa doutoral neste tipo de colaborações.

8.1.3. Opportunities 
Taking into account that several students of the doctoral program in biomedicine are health professionals, with
extensive professional experience, and that several of the laboratories of iBiMED and iNOVA4Health (CEDOC) already
have active collaborations with different hospitals in the Lisbon region and in the central region, this doctoral program
contributes to the establishment of a bridge between the basic sciences and the different medical disciplines. This
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approach will be reinforced by the recent creation of the Aveiro Academic Clinical Center (Egas Moniz Health Alliance
Clinical Academic Center) which involves a partnership between the UA and different hospital centers and groups of
health centers in the region. The program will be able to take advantage of existing collaborations between the NMS
and the affiliated hospitals, in order to develop research projects with great biomedical relevance.

This approach to healthcare professionals has already allowed the initiation of collaborations between them and the
laboratories of iBiMED and CEDOC, which demonstrates the aggregating role of this doctoral program in this type of
collaboration.

8.1.4. Constrangimentos 
Há uma fraca capacidade de atração de estudantes internacionais, o que limita fortemente a internacionalização deste
programa doutoral e evidencia uma necessidade premente de melhoria das estratégias para a internacionalização do
programa doutoral.

Adicionalmente, e apesar de ser o único na região de Aveiro, já existem em Portugal vários programas doutorais na
área da biomedicina, o que levanta desafios adicionais de afirmação e diferenciação deste programa doutoral no
panorama nacional.

Finalmente, as limitações e imprevisibilidade de financiamento do sistema científico português e a a forte dependência
deste programa doutoral no concurso de bolsa individuais da FCT condiciona fortemente o número anual de novos
estudantes matriculados e pode limitar a ambição dos projetos de investigação associados ao doutoramento.

8.1.4. Threats 
There is a weak capacity to attract international students, which severely limits the internationalization of this doctoral
program and highlights an urgent need to improve strategies for the internationalization of the doctoral program.

Additionally, and despite being the only one in the region of Aveiro, there are already several doctoral programs in the
area of biomedicine in Portugal, which raises additional challenges for the affirmation and differentiation of this
doctoral program on the national scene.

Finally, the limitations and unpredictability of funding in the Portuguese scientific system and the strong dependence
of this doctoral program on the individual FCT grant competition,n strongly affects the annual number of new students
enrolled and may limit the ambition of research projects associated with the PhD.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Melhoria de Pontos fracos e Constragimentos:

 
1) Elevado número de horas de serviço docente, com impacto negativo na dedicação dos docentes à investigação e
supervisão dos estudantes, assim como na oferta de UCs optativas.

 
Medidas:

i) Envolvimento crescente de investigadores doutorados experientes do CEDOC e do iBIMED na componente
curricular e no desenvolvimento do projeto de tese do programa doutoral.

 
ii) UCs optativas são agora "opções livres". Os alunos têm liberdade para escolher as UCs mais adequadas ao seu
perfil académico e aos seus interesses científicos, dentro da UA ou da NMS/UNL,

 

2) A diversidade do perfil académico e profissional dos estudantes do programa doutoral é uma enorme mais-valia
mas dificulta a definição dos conteúdos programáticos capazes de responder às necessidades e interesses
específicos de todos os estudantes

 

Medidas:

i) Na sequência das sugestões apresentadas pela CA, optou-se por uma filosofia pedagógica centrada no
desenvolvimento de competências essenciais a qualquer estudante na área das ciências biomédicas (PENSAR,
COMUNICAR e DESENVOLVER), com duas UC optativas (opções livres) para acomodar as necessidades específicas
de cada estudante.

 
ii) Enfâse num plano de estudos mais "prático", com a criação de uma UC direcionada ao desenvolvimento do projeto
de tese.

 

3) Distância geográfica (entre Lisboa e Aveiro), que não favoreceu o contacto presencial entre os alunos de ambas
instituições e o estabelecimento de colaborações científicas, e dificuldades de internacionalização
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Medidas:

i) Realização de um encontro anual presencial com todos estudantes do programa doutoral em biomedicina. No dia 8
de Outubro 2021 ocorreu o primeiro encontro do programa doutoral, com a participação de 60 estudantes e 2
palestrantes convidados, para além de docentes de ambas as instituições. Um inquérito anónimo demonstrou o
sucesso deste evento, confirmando a sua importância. É intenção da direção do programa doutoral que tal encontro
ocorra pelo menos anualmente e presencialmente e as direções do DCM/UA e NMS/FCM/UNL já confirmaram a sua
viabilização financeiramente.

ii) Estabelecimento de parcerias internacionais com outros programas doutorais, aumentando o número de estudantes
estrangeiros inscritos e estimulando o desenvolvimento de novos projetos internacionais colaborativos. Um exemplo
deste esforço foi a recente participação na candidatura a um colégio doutoral (colégio doutoral Tordesilhas em
biomedicina e metabolismo) em parceira com várias universidades portuguesas e espanholas. É intenção da direção
do programa doutoral expandir este tipo de iniciativas, tirando partido de oportunidades de financiamento como o
programa Erasmus+, "MSCA Doctoral Networks" ou "MSCA Initial Training Networks (ITN)".

iii) Melhoria dos equipamentos de videoconferência disponíveis para as aulas de "blended-learning" (ensino baseado
em elementos da formação à distância em regime de "e-learning" e elementos em formação presencial).

8.2.1. Improvement measure 
Improvement of Weaknesses and Constraints identified in the SWOT analysis

1) High number of hours of teaching service, with a negative impact on the dedication of teachers to research and
supervision of students, as well as the offer of optional CUs.

Measures:

i) Growing involvement of experienced doctoral researchers from CEDOC and iBIMED in the curricular component and
in the development of the doctoral program thesis project.

ii) Optional UCs are now "free options". Students are free to choose the CUs most suited to their academic profile and
scientific interests, within the UA or NMS/UNL,

2) The diversity of the academic and professional profile of the doctoral program students is an enormous asset but
makes it difficult to define the syllabus capable of responding to the specific needs and interests of all students

Measures:

i) Following the suggestions made by the CA, we opted for a pedagogical philosophy centered on the development of
essential skills for any student in the field of biomedical sciences (THINKING, COMMUNICATING and DEVELOPING),
with two optional CU (free options) to accommodate the specific needs of each student.

ii) Emphasis on a more "practical" study plan, with the creation of a CU aimed at developing the thesis project.

3) Geographical distance (between Lisbon and Aveiro), which did not favor face-to-face contact between students from
both institutions nor the establishment of scientific collaborations, and difficulties in internationalization

Measures:

i) Holding an annual face-to-face meeting with all students of the doctoral program in biomedicine. On October 8, 2021,
the first meeting of the doctoral program took place, with the participation of 60 students and 2 guest speakers, in
addition to professors from both institutions. An anonymous survey demonstrated the success of this event,
confirming its importance. It is the intention of the coordination of the doctoral program that this meeting takes place
at least annually and in person, and the directors of the DCM/UA and NMS/FCM/UNL have already confirmed its
financial feasibility.

ii) Establishment of international partnerships with other doctoral programs, increasing the number of foreign students
enrolled and stimulating the development of new collaborative international projects. An example of this effort was the
recent participation in the application to a doctoral college (Tordesilhas doctoral college in biomedicine and
metabolism) in partnership with several Portuguese and Spanish universities. It is the intention of the direction of the
doctoral program to expand these types of initiatives, taking advantage of funding opportunities such as the Erasmus+
program, "MSCA Doctoral Networks" or "MSCA Initial Training Networks (ITN)".

iii) Improvement of videoconfere equipment for the "blended-learning" classes (teaching based on distance training in
the form of "e-learning" and face-to-face training).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
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Prioridade Alta:

1) Realização de um encontro anual com todos estudantes do programa doutoral em biomedicina.

No dia 8 de Outubro 2021 ocorreu por videoconferência o primeiro encontro do programa doutoral em biomedicina. É
intenção da direção do programa doutoral que tal encontro ocorra pelo menos anualmente e presencialmente com
todos os estudantes inscritos.

2) Estabelecimento de parcerias internacionais com outros programa doutorais.

Estabelecimento de parcerias internacionais com outros programas doutorais (europeus e não-europeus). A direção
do programa doutoral já iniciou contactos no sentido de estabelecer o mais brevemente possivel este tipo de parcerias
internacionais.

3) Melhoria dos equipamentos de videoconferência disponíveis para as aulas de "blended-learning".

Aquisição recente de um sistema de videoconferência pela UA e a perspectiva de aquisição de novos equipamentos
(por exemplo, ecrãs LCD de grande dimensão) para as salas de aulas do programa doutoral.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High Priority:

1) Holding an annual meeting with all students of the doctoral program in biomedicine.

On October 8, 2021, the first meeting of the doctoral program in biomedicine took place via videoconference. It is the
intention of the coordination of the doctoral program that this meeting takes place at least annually and in person with
all enrolled students.

2) Establishment of international partnerships with other doctoral programs.

Establishment of international partnerships with other doctoral programs (European and non-European). The
coordination of the doctoral program has already initiated contacts in order to establish this type of international
partnership as soon as possible.

3) Improvement of videoconferencing equipment available for "blended-learning" classes.

Recent acquisition of a videoconferencing system by iBiMED/DCM (UA) and the prospect of acquiring new equipment
(eg large LCD screens) for the classrooms of the doctoral program.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1) Realização de um encontro anual com todos estudantes do programa doutoral em biomedicina.

Implementado, com a realização do primeiro encontro do programa doutoral no dia 8 de Outubro 2021.

2) Estabelecimento de parcerias internacionais com outros programa doutorais.

Implementação prevista para 2022/2023.

3) Melhoria dos equipamentos de videoconferência disponíveis para as aulas de "blended-learning".

Implementado parcialmente com aquisição de equipamento de videoconferência. Aquisição de equipamentos
adicionais prevista para 2022/2023.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1) Holding an annual meeting with all students of the doctoral program in biomedicine.

Implemented, with the first meeting of the doctoral program on October 8, 2021.

2) Establishment of international partnerships with other doctoral programs.

Implementation scheduled for 2022/2023.

3) Improvement of videoconferencing equipment available for "blended-learning" classes.

Partially implemented with acquisition of videoconferencing equipment. Acquisition of additional equipment planned
for 2022/2023.
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
O programa doutoral em Biomedicina apostou originalmente num plano de estudos multidisciplinar, abordando
diferentes temáticas dentro da área das ciências biomédicas, com três UCs obrigatórias e três UCs optativas. O
objetivo era garantir uma formação de base na área das ciências biomédicas a todos os estudantes, mas ao mesmo
tempo providenciar flexibilidade no plano de estudos, capaz de acomodar as necessidades e especificidades de cada
estudante.

No entanto a crescente diversidade do perfil académico e profissional dos estudantes deste programa doutoral,
associado a uma cada vez maior abrangência temática das ciências biomédicas, criaram a necessidade de uma
reestruturação do plano de estudos. Consistente com esta perceção da direção de curso, e apesar da comissão de
acompanhamento (CA) ter considerado que o "programa doutoral evoluiu favoravelmente" e da maioria das UCs ter
tido uma avaliação positiva pela CA, foi realçado por esta comissão "a carga curricular excessiva" e que esta era
"demasiado teórica". Foi igualmente sugerido "introduzir mais conteúdos práticos" e seminários tematicamente mais
abrangentes. A direção de curso reconhece estas dificuldades e as alterações ao plano de estudos aqui propostas têm
por objetivo dar resposta a estas preocupações identificadas pela CA e as diferentes CAe´s, adaptando deste modo o
programa doutoral a uma nova realidade.

 
A filosofia pedagógica e o princípio orientador das alterações ao plano de estudos deste programa doutoral centram-
se no desenvolvimento de competências essenciais a qualquer estudante na área das ciências biomédicas. No
primeiro semestre do primeiro ano, o programa doutoral vai dar ênfase ao desenvolvimento do pensamento científico
(PENSAR: UC-Pensamento cientifíco em Biomedicina (6 ECTS)), ao modo como esse pensamento é comunicado
(COMUNICAR: UC-Comunicação científica em Biomedicina (6ECTS)), e a forma como um projeto científico é delineado
e desenvolvido (DESENVOLVER: UC-Desenvolvimento de projecto em Biomedicina (6 ECTS) e UC-Desenvolvimento de
projecto de tese (6 ECTS)).

 
De modo a garantir que os alunos podem igualmente ter acesso a um plano de estudos adequado às suas
necessidades e interesses específicos, vão igualmente estar disponíveis duas UCs de caracter optativo (UC-Opção
livre I e II (6 ECTS cada)). Estas UCs serão "opções livres" e os estudantes poderão escolher qualquer UC de 3º ciclo
da UA ou da UNL. A título de exemplo, foram aprovadas 2 UC´s optativas´s novas na UA (UC-Biologia do RNA na
Saúde e na Doença e UC-Aspectos Moleculares da Biomedicina), para além de duas já em funcionamento (UC-
Envelhecimento e Demências e UC-Imunologia Molecular). A NMS/FCM mantém igualmente duas UC´s optativas (UC-
Biologia do Desenvolvimento e Modelos Animais e UC-Inflamação Crónica). O plano de estudos continuará a ter uma
duração de 8 semestres e 240 ECTS.

 
O plano de estudos proposto reduz a carga curricular, eliminando carga curricular no segundo ano do programa
doutoral.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The doctoral program in Biomedicine originally bet on a multidisciplinary study plan, approaching different themes
within the area of biomedical sciences, with three mandatory CUs and three optional CUs. The objective was to
guarantee a basic education in the area of biomedical sciences to all students, but at the same time provide flexibility
in the study plan, accommodating the needs and specificities of each student.

 
However, the growing diversity in the academic and professional profile of the students in this doctoral program,
associated with an increasing thematic scope of the biomedical sciences, created the need to restructure the study
plan. Consistent with this perception by the course coordination, and although the monitoring committee (CA)
considered that the "doctoral program evolved favorably" and that most UCs had a positive evaluation by the CA, it
was stressed by this committee "the excessive curricular load" and the exaggerated "theoretical content". It was also
suggested to "introduce more practical content" and thematically more comprehensive seminars. The course
coordination recognizes these difficulties, and the changes to the study plan here proposed are intended to respond to
these concerns identified by the CA and the different CAe's, thus adapting the doctoral program to a new reality.

 
The pedagogical philosophy and the guiding principle of the alterations to the study plan of this doctoral program
focus on the development of essential competences for any student in the field of biomedical sciences. In the first
semester of the first year, the doctoral program will emphasize the development of scientific thinking (THINKING: UC-
Scientific Thinking in Biomedicine (6 ECTS)), and the way in which this thinking is communicated (COMMUNICATE:
UC-Scientific Communication in Biomedicine (6ECTS)), and the way a scientific project is designed and developed
(DEVELOP: UC-Project development in Biomedicine (6 ECTS) and UC-Thesis project development (6 ECTS)).

 
In order to ensure that students can also have access to a study plan suited to their specific needs and interests, two
optional UCs will also be available (Optional-UCs I and II (6 ECTS each)). These optional UCs will be "free options" and
the students will be able to choose any 3rd cycle UC of the UA or the UNL. As an example, 2 new optional UC's were
approved at the UA (UC-RNA Biology in Health and Disease and UC-Molecular Aspects of Biomedicine), in addition to
two Optional UCs already available (UC-Aging and Dementias and UC-Molecular Immunology). The NMS/FCM also
maintains two optional UC's (UC-Development Biology and Animal Models and UC-Chronic Inflammation). The study
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plan will continue to last for 8 semesters and 240 ECTS.

The proposed study plan reduces the curricular load, eliminating the curricular load in the second year of the doctoral
program.

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

9.2. N/A

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 N/A

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

Ciências Biomédicas / Biomedical
Sciences CBM 228 0

Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 12

(2 Items)  228 12  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - N/A - 1º ano, 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano, 1º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st year, 1st semester

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)

Pensamento Científico em
Biomedicina / Scientific Methods in
Biomedicine

CBM Semestral 162 30 TP 6

Comunicação Científica em
Biomedicina / Scientific
Communication in Biomedicine

CBM Semestral 162 30 TP 6

Desenvolvimento de Projecto em
Biomedicina / Project Development
in Biomedicine

CBM Semestral 162 15 T + 30 TP 6

Desenvolvimento de Projecto de
Tese /Thesis Project Development CBM Semestral 162 30 TP + 15 OT 6

Opção livre I / Free Option I QAC Semestral 162 - 6
Optativa: qualquer UC de 3º ciclo da
UA ou UNL / Optional: any 3rd cycle
CU from UA or UNL

(5 Items)       
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9.3. Plano de estudos - N/A - 1º ano, 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 2nd semester

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)

Opção Livre II / Free
Option II QAC Semestral 162 - 6

Optativa: qualquer UC de 3º ciclo da UA ou
UNL / Optional: any 3rd cycle CU from UA
or UNL

Tese / Thesis CBM Semestral 648 20 OT 24
(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 2º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

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)
Tese / Thesis CBM Anual 1620 40 OT 60
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 3º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd year
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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)
Tese / Thesis CBM Anual 1620 40 OT 60
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 4º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
4th year

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)
Tese / Thesis CBM Anual 1620 40 OT 60
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Pensamento Científico em Biomedicina

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Pensamento Científico em Biomedicina

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Scientific Methods in Biomedicine

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30 h (TP)

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
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<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Gonçalo Viegas Russo da Conceição Martinho- 10TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Catarina Rodrigues de Almeida- 5TP
Ana Margarida Domingos Tavares de Sousa- 5TP
Manuel António da Silva Santos- 5TP
Daniela Maria Oliveira Gandra Ribeiro- 5TP

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objetivo principal fornecer, através de uma forte componente teórico-prática, uma
compreensão plena do método científico e do modo como este pode ser utilizado na área da biomedicina. Será dado
ênfase a metodologias baseadas em hipóteses e ao modo como diferentes questões chave na área da biomedicina
foram resolvidas.
Globalmente pretende-se que os estudantes desenvolvam conhecimentos na área e competências que permitam:
- Compreender e aplicar o método científico; 
- Identificar os controlos essenciais à correta interpretação dos resultados de uma experiência científica;
- Reconhecer a importância da reprodutibilidade de resultados, controlos (positivos e negativos), do tamanho da
amostra e de uma análise quantitativa de resultados obtidos, e do modo como estes pode ser devidamente
interpretados;
- Ter uma perspetiva histórica do modo como diferentes problemas chave na área das ciências biomédicas foram
resolvidos utilizando o método científico.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to provide, through a strong theoretical-practical component, a full understanding of the
scientific method and how it can be used by a student in the field of biomedical sciences. Emphasis will be placed on
hypothesis-based methodologies and the way in which different key issues in the area of biomedical science have
been resolved.
Overall, it is intended that students develop knowledge in the area and skills that allow:
- Understand and apply the scientific method;
- Identify the controls essential for the correct interpretation of the results of an experiment;
- Recognize the importance of reproducibility of results, controls (positive and negative), sample size and quantitative
analysis of results obtained, and how these can be properly interpreted;
- Have a historical perspective on how different key problems in the biomedical sciences area were solved using the
scientific methods.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Método Científico: Introdução e exemplos práticos
2) Método Científico: Identificação de hipóteses testáveis capazes de explicar um problema, definição das suas
previsões e aproximações experimentais capazes de as testar
3) Identificação de controlos positivos e negativos: exemplos práticos e definição da sua importância para a correta
interpretação de resultados
4) Vantagens e desvantagens do uso de diferentes organismos modelos: exemplos práticos
5) História de Genética Molecular
6) A teoria celular: perspetiva histórica
7) Linha germinal e soma: o plasma germinal e a barreira Weismann
8) Perspetiva moderna sobre a segregação da linha germinal. Desenvolvimento a partir do zigoto até aos gâmetas
9) Envelhecimento e imortalidade da linha germinal
10) História de células estaminais e biologia do cancro
11) Linhagem germinal, células estaminais e cancro: semelhanças e diferenças na regulação da expressão génica

9.4.5. Syllabus:
1) Scientific Method: Introduction and practical examples
2) Scientific Method: definition of testable hypotheses, their predictions and experimental approximations
3) Importance of positive and negative controls: practical examples and their importance for correct interpretation of
results
4) Advantages and disadvantages of using different model organisms: practical examples
5) History of Molecular Genetics
6) Cell theory: historical perspective
7) Germline and soma: the germ plasm and the Weismann barrier
8) Modern perspective on germline segregation. Development from zygote to gametes
9) Aging and germline immortality
10) History of Stem Cells and Cancer Biology
11) Germ line, stem cells and cancer: similarities and differences in gene expression regulation

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
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A UC está estruturada de modo que os estudantes compreendam gradualmente a aplicação do método científico na
resolução de problemas na área das ciências biomédicas. Utilizando exemplos práticos, de 1) a 3) procura-se dar os
fundamentos do método científico e a sua aplicação, no 4) procura-se discutir de uma maneira critica a utilização de
diferentes organismos modelo e as respetivas vantagens e desvantagens. De 5) a 10) procura-se explicar, com recurso
a exemplos históricos, a utilização do método científico na resolução de diferentes problemas chave na área das
ciências biomédicas. Finalmente o ponto 11) procura usar alguns tópicos atuais na área da linhagem germinal, das
células estaminais e do cancro, de modo a discutir o método científico e como este está atualmente a ser utilizado na
resolução de diferentes problemas nestas áreas de investigação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The UC is structured so that students gradually understand the application of the scientific method in solving
problems in the area of biomedical sciences. Using practical examples, from 1) to 3) we seek to give the foundations of
the scientific method and its application, in 4) we seek to critically discuss the use of different model organisms and
their respective advantages and disadvantages. From 5) to 10) we seek to explain, using historical examples, the use of
the scientific method in solving different key problems in the field of biomedical sciences. Finally, point 11) seeks to
use some current topics in the area of germ line, stem cells and cancer, in order to discuss the scientific method and
how it is currently being used to solve different problems in these areas of research.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desta UC serão de natureza teórico-prática, sendo os materiais relevantes para as aulas disponibilizados
online na plataforma da UA (moodle.ua.pt). A UC incorpora metodologias de aprendizagem diversificadas como
seminários expositivos inquisitórios, sessões de discussão e apresentação e discussão de artigos científicos. Para
além da exposição teórica, metodologias de aprendizagem ativa (ex. baseada em problemas e/ou discussão de artigos
científicos) também serão utilizadas.

A avaliação da UC é discreta, e será baseada na qualidade da participação e na apresentação de trabalhos em grupo
e/ou individual sobre os tópicos do programa da UC. 

Avaliação:

A avaliação terá como base a realização de tarefas em sala de aula (50%) e apresentação de trabalhos em grupo e/ou
individual (50%), incluindo discussão de artigos e a resolução de problemas sobre tópicos previstos no programa da
UC.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes at this UC will be theoretical and practical, and the relevant materials for the classes will be available
online on the UA platform (moodle.ua.pt). The UC incorporates diverse learning methodologies such as inquisitive
expository seminars, discussion sessions and presentation and discussion of scientific articles. In addition to
theoretical exposition, active learning methodologies (eg problem-based and/or discussion of scientific articles) will
also be used.

The UC assessment is discreet, and will be based on the quality of participation and the presentation of group and/or
individual work on the topics of the UC program.

Evaluation:

The assessment will be based on the performance of tasks in the classroom (50%) and presentation of group and/or
individual work (50%), including discussion of articles and problem solving on topics provided for in the UC program.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino propostas (seminários, trabalhos e discussões em grupo/ individual) permitem que os
estudantes adquiram conhecimentos nas temáticas abordadas na UC e simultaneamente compreendam o método
cientifico e o modo como este pode ser aplicado. Pretendem igualmente estimular o espírito crítico e a autonomia dos
estudantes, sensibilizando-os para a importância de controlos positivos e negativos de uma experiência, replicas
biológicas e de uma interpretação cuidadosa dos resultados.

A aprendizagem ativa (ex. baseada em problemas/ questões de estudo propostas), colocará o docente num papel de
moderador de discussões e organizador da informação, direcionando o estudante para os conhecimentos a adquirir.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The proposed teaching methodologies (seminars, work and group/individual discussions) allow students to acquire
knowledge in the themes addressed at the UC and simultaneously understand the scientific method and how it should
be applied. They also aim to stimulate critical thinking and students' autonomy, making them aware of the importance
of positive and negative controls of an experiment, biological replications and a careful interpretation of the results.

Active learning (e.g. problem-based/proposed study questions) will place the teacher in a role of moderator of
discussions and organizer of information, directing the student towards the knowledge to be acquired.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Hugh G. Gauch, 2015, Scientific Method in Practice, Cambridge University Press
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Anexo II - Comunicação Científica em Biomedicina

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação Científica em Biomedicina

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Scientific Communication in Biomedicine

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30 (TP)

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):
 Daniela Maria Oliveira Gandra Ribeiro- 15TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Margaret da Costa Seabra Gomes-5TP

 Ana Margarida Domingos Tavares de Sousa- 5TP
 Carla Alexandra Pina da Cruz Nunes-5TP

 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular (UC) tem como objetivo fornecer e solidificar as competências fundamentais em comunicação

científica na área da biomedicina, abordando a escrita, apresentação, edição e publicação de resultados
experimentais.

 
No final desta UC, os alunos deverão ter adquirido conhecimentos que lhes permitam:

 - Compreender a importância da comunicação eficiente de ideias e conclusões científicas.
 - Produzir artigos científicos na área da biomedicina, em língua inglesa, com o registo, terminologia e linguagem

adequados.
 - Preparar e apresentar resultados experimentais, em forma de poster e apresentação oral, de uma forma eficaz e

atrativa
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This curricular unit (UC) aims to provide and solidify fundamental skills in scientific communication in the field of

biomedicine, addressing the writing, presentation, editing and publication of experimental results.
 

At the end of this UC, students should have acquired knowledge that will allow them to:
 - Understand the importance of efficient communication of scientific ideas and conclusions.

 - Produce scientific articles in the field of biomedicine, in English, with the proper language and terminology.
 - Prepare and present experimental results, in the form of poster and oral presentations, in an effective and attractive

manner.
 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. A importância das várias formas de comunicar ciência na área da biomedicina

 2. Conceitos e técnicas em comunicação e apresentação científica
 3. Escrita científica na língua inglesa: conceitos e aplicações
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4. Ética na escrita científica. 
5. Estrutura, organização e linguagem de artigos científicos. 
6. Publicação em revistas científicas. Processo de submissão, processo editorial e de revisão por pares 
7. Organização, linguagem e desenvolvimento de posters para apresentação de resultados científicos
6. Preparação de apresentações orais de resultados científicos: organização, suporte visual, linguagem verbal e
corporal

9.4.5. Syllabus:
1. The importance of the different manners of communicating science in the field of biomedicine
2. Concepts and techniques in communication and scientific presentation
3. Scientific writing in English: concepts and applications
4. Ethics in scientific writing.
5. Structure, organization and language of scientific articles.
6. Publication in scientific journals. Submission process, editorial and peer review process
7. Organization, language and development of posters to present scientific results
6. Preparation of oral presentations of scientific results: organization, visual support, verbal and body language

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Com o objetivo de promover a aquisição continua e gradual de conhecimentos, esta UC irá incidir sobre a aquisição e
o desenvolvimento de competências em contextos de comunicação científica em biomedicina. Numa primeira fase,
esta UC irá focar-se na importância da comunicação de resultados científicos e nas bases da escrita científica na
língua inglesa, que serão depois aplicadas na preparação detalhada e crítica de artigos científicos e variadas formas
de comunicação, adaptadas a diferentes audiências.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Aiming to promote the continuous and gradual acquisition of knowledge, this UC will focus on the acquisition and
development of skills in contexts of scientific communication in biomedicine. In a first phase, this UC will focus on the
importance of communicating scientific results and on the bases of scientific writing in English, which will then be
applied to the detailed and critical preparation of scientific articles and various forms of communication, adapted to
different audiences.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino da UC coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, criando um ambiente
motivador, mas com objetivos claros e exigentes. As aulas serão de natureza teórico-prática com metodologias de
aprendizagem diversificadas, envolvendo trabalho individual ou em grupo, realização de exercícios, trabalhos e
variadas apresentações. Serão criadas diversas oportunidades para promover e desenvolver a aquisição de
competências em contextos profissionais de comunicação, incluindo simulações, estudos de caso, avaliação por
pares, discussão e debate. 
A avaliação da UC é discreta, consistindo na avaliação da prestação em aula (30%) e de variados trabalhos individuais
ou em grupo (70%). 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This UC’s teaching methodology places the student at the center of the learning process, creating a motivating
environment, but with clear and demanding goals. The theoretical-practical classes involve diversified learning
methodologies, including individual or group work, exercises, assignments and various presentations. Several
opportunities will be created to promote and develop the acquisition of skills in professional communication contexts,
including simulations, case studies, peer review, discussion and debate.
The evaluation of the UC is discreet, consisting in the evaluation of the performance in class (30%) and of varied
individual or group work (70%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Todos os conteúdos programáticos serão abordados de forma dinâmica em aulas teórico-práticas, incidindo na
pesquisa, preparação e apresentação de trabalhos individuais ou em grupo. Uma seleção de artigos científicos na área
da biomedicina servirá de base para o desenvolvimento de trabalhos de leitura e exercícios de escrita na língua
inglesa, assim como competências orais e auditivas, que visam ajudar os alunos a desenvolver competências para
alcançar os objetivos da UC. Os conceitos teóricos serão aplicados na realização de trabalhos individuais e em grupo,
envolvendo variadas formas de comunicação científica tais como a escrita de artigos e apresentação de resultados
científicos de forma oral e em poster.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
All the topics will be addressed in a dynamic wa,y in theoretical-practical classes, focusing on research, preparation
and presentation of individual or group work. A selection of scientific articles in the field of biomedicine will serve as a
basis for the development of reading assignments and written exercises in the English language, as well as oral and
listening skills, aiming to aid the students on developing skills to achieve the UC goals. The theoretical concepts will
be applied in carrying out individual and group work, involving various forms of scientific communication such as
writing articles and presenting scientific results, both orally and in form of posters.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Glendinning & Howard (2007) Professional English in Use – Medicine CUP
Glendinning & Holdstrom (2005) English in Medicine – a course in communication skills CUP
Hewings (2005) Advanced Grammar in Use CUP
Vince (2003) Advanced language Practice Macmillan
Davis (2012) Scientific Papers and Presentations, Elsevier
Van Dam, De Bakker, Dijkstra & Jensen (2020) Science Communication: An Introduction, World Scientific

Anexo II - Desenvolvimento de Projeto em Biomedicina

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenvolvimento de Projeto em Biomedicina

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Project Development in Biomedicine

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 h (15TP + 30T)

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):
 Sofia de Azeredo Gaspar Pereira- 15T

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Maria Paula Borges Macedo- 10TP

 Gabriela Araújo Silva- 10TP 
 Doutora Silvia Margarida Vilares Conde- 10TP

 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Sendo o desenvolvimento de projetos e a internacionalização partes fundamentais da atividade de investigação, esta

disciplina tem como objetivos promover conhecimentos e competências do estudante, em particular para que este
possa:

 • Aprofundar o conhecimento sobre o processo de publicação científica e de avaliação entre pares;
 • Desenvolver aptidões de escrita de projetos científicos;

 • Desenvolver capacidades colaborativas relevantes no âmbito de equipas científicas e multidisciplinares;
 • Desenvolver uma visão de estratégias de evolução na carreira científica e afins;

 • Preparar os estudantes para seguirem a sua área específica de interesse; 
 • Reconhecer as implicações éticas inerentes às atividades de investigação;
 • Capacitar o aluno para desenvolver um plano de investigação sustentável.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This discipline aims at developing the students’ skills and knowledge in project development and internationalization,

in particular:
 

• Developing functional understanding about the peer review of scientific publications.
 • Developing scientific writing skills.

 • Understanding the key aspects of collaborative and networking skills for scientific, multidisciplinary research.
 • Developing a strategic approach to career development in research-related careers;



12/27/21, 5:21 PM ACEF/2122/1401551 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=84f0e58b-ea09-7822-4160-6169b8515982&formId=a7efc963-5fdd-352c-530e-619f… 35/39

• Prepare students to pursue their specific areas of interest;
• Recognize the ethical implications associated with research activities;
• Capacitate the student to develop a sustainable project.

9.4.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos programáticos são:
• Gestão de resultados e projetos científicos;
• O processo de revisão por pares;
• Depósito de publicações no formato BioRXves – vantagens e desvantagens
• Elaboração de projetos e de artigos científicos;
• Relações interpessoais em ciência (Relação entre pares, “networking” eficaz, estratégias de internacionalização);
• Como construir e manipular corretamente imagens e esquemas científicos;
• Implicações éticas da investigação;
• Impacto e o investimento da/na ciência;
• A ciência nas agendas pública e política.
• Para que serve um doutoramento? Gestão e planificação de carreiras de base científica. 

9.4.5. Syllabus:
The syllabus includes the following topics:
• From the lab book to a project (Data and project management). 
• The peer review process;
• Depositing a manuscript in BioRXves – advantages and disadvantages
• Preparing scientific projects;
• Interpersonal relationships;
• Effective networking and collaborations, including internationalizations;
• Effective and persuasive science writing;
• Preparing and correctly manipulating scientific images;
• Ethics in research;
• Science in the public and political agendas;
• What can you get out of a PhD? Managing your research career.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Nesta unidade curricular pretende-se capacitar os estudantes para as exigências inerentes a uma carreira de
investigação científica em biomedicina, uma vez que a formação inicial na área das ciências da vida não explora
consistentemente esta vertente.

Assim, irá ser lecionada e discutida:
• o processo de revisão por pares nas suas vertentes atuais (open access), explorando os diferentes agentes de
interação e os pontos fulcrais de ação do jovem investigador;
• a relevância da colaboração na atividade científica e estabelecimento de redes em ciência, quer seja com pares (do
mesmo grupo, de instituições diferentes, de áreas científicas diferentes) ou não pares (indústria, saúde);
• a complexidade e impacto da integração da ciência na sociedade, explorando a relação entre a ciência, os cientistas
e diferentes públicos ou agentes (como os financiadores, os decisores políticos, a comunicação social, as
associações sociais ou profissionais).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of this discipline is to empower students for a successful research (related) career, as there is no solid training
in the development of a scientific career in the initial training in the life sciences.
We will tackle and discuss:
• The peer review process of scientific publications and projects, exploring the role of the different agents and the
opportunities of interaction of young researchers;
• The role of collaborations and networking in research activity both with peers (within the research group, institution
and research fields) or with others (industry, health sector);
• The complexity and impact of integrating science in society, by exploring the relationships between science,
scientists and other publics or stakeholders (funders, decision-makers, media, professional or social associations).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões de apresentação irão fornecer as bases conceptuais em contexto científico. Os docentes desta disciplina são
profissionais conceituados que irão, adicionalmente, treinar os estudantes nas diferentes vertentes a explorar nesta
UC.. Esta componente prática irá partir das experiências prévias dos estudantes. Sessões de brainstorming (Que
competências a desenvolver no PhD? O que melhorar na minha performance?) e de “role play” (ex: analisar
expectativas nas relações interpessoais num grupo de investigação) irão chamar os estudantes a um papel ativo na
abordagem dos temas. 

A avaliação será feita através dos exercícios práticos sobre as temáticas abordadas (75% da nota) e a participação do
estudante nas discussões (25% da nota). 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Explanatory lectures will focus on the conceptual basis in the context of life sciences research. The lecturers have a
strong expertise on the syllabus and will, additionally, provide practical training on the different aspects to be explored
in this CU..
The practical approaches will explore each student’s potential and needs. 
Brainstorming (Which skills should I develop during my PhD? What should I improve in my performance?), as well as
role-plays (e.g., to help analyse interpersonal professional relationships in a research environment) will motivate
students to have an active role in the learning process.
Students’ evaluation will be performed through practical exercises on the topics approached during the course (75%);
and student’s participation in the discussions (25%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos desta disciplina focam-se no desenvolvimento das capacidades dos estudantes no contexto de uma
carreira (de base) científica. Para tal, é essencial o envolvimento ativo do estudante nas temáticas abordadas, bem
como o seu empenho no desenvolvimento da componente prática da disciplina. Este envolvimento será perseguido
com recurso a várias estratégias, incluindo:
• utilização da realidade profissional do próprio estudante como ponto de partida para os exercícios práticos;
• realização de tarefas práticas concretas que sejam de utilidade futura ao estudante;
• realização de sessões de reflexão, discussão e “brainstorming” que envolvam o estudante no tema e na integração
deste com a sua realidade.
As aulas desta disciplina irão ser lecionadas por uma equipa com vasta experiência nas áreas curriculares em foco,
que assegurará um sólido conhecimento teórico e experimental nas várias vertentes da comunicação, e em
comunicação de ciência. Alguns membros da equipa não estão mencionados neste formulário, mas aceitaram já a
participação como docentes.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of this discipline focus on the development of the students’ skills in the context of a career in research.
The active involvement of the students in the learning process will be crucial. This will be pursued through several
strategies, which include:
• Using the professional environment and experiences of the students as a starting point for the practical exercises. 
• Defining practical exercises with actual outputs that may be useful for the student thereafter;
• Designing debate and brainstorming sessions that engage the students in the topics and help them integrate the
topic with his/her professional reality.
This discipline will be taught by a multidisciplinary team with vast expertise in teaching the syllabus, and with solid
theory and practical expertise in communication and science communication. The team will include experts in life
sciences research, career mentoring in life sciences, infography and graphic design of research data. Some members
are not yet included in this form but have already agreed to lecture in this course

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Johnson AM. (2011) Charting a course for a successful research career. A Guide for Early Career Researchers, 2nd
Edition, Elsevier, USA.
• Sutcliffe H. (2012) A report on Responsible Research & Innovation. Prepared for DG Research and Innovation, Europe.
• Other recent bibliography that becomes relevant for the UC.

Anexo II - Desenvolvimento de Projecto de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenvolvimento de Projecto de Tese 
 

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Thesis Project Development

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h (30TP+15OT)

9.4.1.6. ECTS:
 6
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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):
 Maria Paula Borges de Lemos Macedo-30TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Manuel António da Silva Santos- 15OT

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1) Saber discutir, de forma critica, a literatura científica na área especifica das ciências da saúde onde o estudante

pretende fazer o seu trabalho de tese.
 2) Desenhar, escrever e apresentar um projeto de investigação original e inovador para responder a uma hipótese ou

problema científico na área especifica das ciências da saúde onde o estudante pretende fazer o seu trabalho de tese,
incluindo uma detalhada abordagem experimental, calendário e "milestones" a atingir no projeto.

 3) Saber avaliar, discutir e criticar construtivamente os outros projetos de tese apresentados pelos seus colegas,
atuando como “peer-reviewer”.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 1) To be able to discuss, critically, the scientific literature in the specific area of health sciences where the student

intends to do his thesis work.
 2) To design, write and present an original and innovative research project to answer a hypothesis or scientific

problem in the specific area of the health sciences where the student intends to do his thesis work, including a detailed
experimental approach, calendar and milestones of the project.

 3) Learning how to evaluate, discuss and constructively criticize other thesis projects presented by their colleagues,
acting as a peer-reviewer.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 O programa tem como objetivo assegurar que dispõem do acompanhamento necessário à elaboração de um projeto

de tese.
 Cabe ao estudante formular um plano de trabalhos que tendo como ponto de partida o estado atual do conhecimento,

permita responder a uma pergunta científica bem definida. Deve selecionar os métodos e técnicas adequadas à
abordagem proposta, assim como, antecipar os principais resultados a alcançar e o seu impacto.

 O estudante chega a uma proposta final através de um método interativo de “peer-review”. Este inclui o estudante de
doutoramento, o(s) orientador(es), e um conjunto de docentes e estudantes, tal como se necessário, docentes das
áreas específicas das propostas. Assim, a UC adapta-se às necessidades do estudante e ao grau de desenvolvimento
do seu projeto. Dependendo das necessidades o estudante é envolvido em sessões regulares de apresentação e
discussão das propostas em que todos participam, ora como apresentadores, ora como “peer-reviewers”.

 

9.4.5. Syllabus:
 The program aims to ensure that students have the necessary monitoring to prepare a doctoral thesis project.

 It is up to the student to formulate a work plan that, taking as a starting point the current state of knowledge, allows
them to answer a well-defined scientific question. It must select the appropriate methods and techniques for the
proposed approach, as well as anticipate the main results to be achieved and their impact.

 The student arrives at a final proposal through an interactive “peer-review” method. This includes the student, the PhD
supervisor(s) and a group of professors and students, as necessary, professors from the specific areas of the
proposals. Thus, the Curricular Unit adapts to the student's needs and the degree of development of their doctoral
project, and can be translated, if necessary, into regular sessions for the presentation and discussion of the proposals
in which everyone participates, sometimes as presenters, sometimes as "peer-reviewers".

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos programáticos são desenhados para funcionar como um percurso coerente e integrado para a

concretização dos objetivos da Unidade Curricular. Privilegia-se a concretização de objetivos através do método de
“peer-review” entre os estudantes e os docentes enquanto especialistas nos diferentes conteúdos escolhidos pelos
estudantes.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The programmatic contents are designed to function as a coherent and integrated path for the achievement of the

objectives of the Unit Curricular. It is critical that the intended learning outcomes come from peer-review method
between students and teachers as specialists in the different subjects chosen by the students.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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A concretização dos objetivos da Unidade Curricular faz-se através de sessões consecutivas de apresentação e
discussão do projeto de tese a ser desenvolvido por cada estudante. Da parte dos docentes envolvidos, pretende-se
usar técnicas de “Team-based Learning” intervindo apenas após os estudantes terem feito o seu trabalho e as suas
críticas. Esta Unidade Curricular baseia-se, no entanto, no trabalho individual de cada estudante.
A avaliação será baseada no documento da intenção de tese de doutoramento entregue pelos alunos que será
avaliado quantitativamente por uma comissão científica, que inclui a direção de curso, o supervisor de doutoramento e
pelo menos 2 Docentes especialista na área.
As aulas sempre que necessário, serão lecionadas em formato à distância, utilizando para o efeito a Plataforma Zoom,
sendo as aulas lecionadas semelhantes a sessões ao vivo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The achievement of the objectives of the Curricular Unit is done through consecutive sessions of presentation and
discussion of the thesis project to be developed by each student. On the part of the teachers involved, it is intended to
use “Team-based Learning” techniques, intervening only after the students have done their work and their criticisms.
This Curricular Unit is, however, based on the individual work of each student.
The evaluation will be based on the final doctoral thesis intention, which will be quantitatively evaluated by a scientific
committee, which includes the course director, the doctoral supervisor and at least 2 Professors specializing in the
area.
The classes, whenever necessary, will be taught in a distance format, using the Zoom Platform for this purpose, and
the classes will be taught similar to live sessions.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino são inequivocamente baseadas na investigação e centradas no estudante. Considera-se
que esta constitui a forma mais ágil de assegurar a elaboração de um plano de trabalhos que conduza á elaboração da
tese de doutoramento do estudante.
A Unidade Curricular iniciar-se-á com um momento de apresentação geral dos objetivos da Unidade Curricular
seguido por uma apresentação inicial de cada estudante para introduzir o seu tema de investigação. Em função dos
temas a desenvolver e consoante as necessidades do estudante, poderão ser convidados especialistas em áreas
específicas internos ou externos à UA ou à NMS|FCM, para além do corpo docente desta Unidade Curricular.
O recurso a estes especialistas não tem como objetivo substituir o papel do supervisor de doutoramento ou colmatar
lacunas na equipa docente desta Unidade Curricular, mas antes contribuir para melhorar a perceção que o aluno tem
sobre o seu projeto de investigação estimulando o seu espírito crítico e possíveis propostas de melhoria.
O sistema de “peer-review” permite não só melhorar significativamente a qualidade de cada proposta como servir de
treino para os estudantes adquirirem competências importantes de crítica científica para a sua carreira futura.
O objetivo final da Unidade Curricular que é a apresentação de uma intenção de doutoramento é um passo essencial
para a prossecução do doutoramento e como tal cada estudante estará extremamente motivado para obter o melhor
resultado possível. O “peer-review” interativo vai permitir ao estudante uma melhoria gradual, reforçando os seus
conhecimentos sobre a área científica escolhida assim como da hipótese em estudo e da metodologia para a execução
do projeto.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies are unequivocally research-based and student-centred. It is considered that this is the
quickest way to ensure the elaboration of a work plan that will lead to the elaboration of the student's doctoral thesis.
The Curricular Unit will start with a moment of general presentation of the objectives of the Curricular Unit, followed by
an initial presentation by each student to introduce their research topic. Depending on the themes to be developed and
depending on the student's needs, specialists in specific areas internal or external to the UA or the NMS|FCM may be
invited, in addition to the faculty of this Curricular Unit.
The use of these specialists is not intended to replace the role of the PhD supervisor or to fill gaps in the teaching team
of this Curricular Unit, but rather contribute to improving the student's perception of their research project by
stimulating their critical thinking and possible proposals for improvement.
The “peer-review” system allows not only to significantly improve the quality of each proposal, but also to serve as
training for students to acquire important scientific critical skills for their future career.
The final objective of the Curricular Unit, which is the presentation of a doctoral intention, is an essential step for the
pursuit of the doctorate and as such each student will be extremely motivated to obtain the best possible result. The
interactive peer-review will allow the student to gradually improve, reinforcing their knowledge of the chosen scientific
area as well as the hypothesis under study and the methodology for carrying out the project.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

A bibliografia será sobre tudo primária e secundária e utilizada por cada estudante de forma individualizada. No
entanto, os estudantes poderão ser aconselhados pelos docentes sobre abordagem da literatura nos casos em que
isso venha a ser necessário.

The bibliography will be mainly primary and secondary and used by each student in an individualized way. However,
students may be advised by teachers to approach literature in cases where there is a need to do so.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Margaret da Costa Seabra Gomes
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9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margaret da Costa Seabra Gomes

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

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/a7efc963-5fdd-352c-530e-619f71f8a938/questionId/b02e014c-a79b-07f9-b524-6169d9069820/annexId/5832042e-2eb4-463a-f165-619f71996aee

