
ACEF/1415/08837 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade Do Algarve

A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia (UAlg)

A3. Ciclo de estudos:
Ciências Biológicas

A3. Study programme:
Biological Sciences

A4. Grau:
Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Delib nº1441/2010, pub DR, 2ªs, nº 159, 17.8. 2010. Desp nº 8161/2011, pub DR, 2ª s, n 111, 8.6.2011

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Biológicas 

A6. Main scientific area of the study programme:
Biological Sciences

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

421

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 anos (8 semestres)

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 years (8 semestres)

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
10
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A11. Condições específicas de ingresso:
a) Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal, cujos curricula vitae revelem uma adequada 
formação de base; b)Os titulares do grau de licenciado detentores de um currículo escolar ou científico 
especialmente relevante assim reconhecido pela CCBio, em representação do Conselho Científico da 
faculdade. como atestando
capacidade para realização do Doutoramento; c) Os detentores de um currículo escolar, científico ou 
profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico como atestando capacidade para realização do 
Doutoramento"

A11. Specific entry requirements:
a) Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal, cujos curricula vitae revelem uma adequada 
formação de base;
b) Os titulares do grau de licenciado detentores de um currículo escolar ou científico especialmente 
relevante assim reconhecido pelo Conselho Científico da faculdade como atestando capacidade para 
realização do Doutoramento; 
c) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho 
Científico como atestando capacidade para realização do Doutoramento. 

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de 
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

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

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

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

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

Especialidade Bionergética Speciality Bioenergetics

Especialidade Biofísica Speciality Biophysics

Especialidade Bioinformática Speciality Bioinformatics

Especialidade Biologia Animal Speciality Animal Biology

Especialidade Biologia Aplicada Speciality Applied Biology

Especialidade Biologia Celular e Molecular Speciality Cellular and Molecular Biology

Especialidade Biologia Celular Speciality Cell Biology

Especialidade Biologia do Desenvolvimento Speciality Developmental Biology

Especialidade Biologia Estrutural Speciality Structural Biology

Especialidade Biologia Evolutiva Speciality Evolutionary Biology

Especialidade Biologia Marinha Speciality Marine Biology

Especialidade Biologia Molecular Speciality Molecular Biology

Especialidade Biologia Populacional Speciality Population Biology

Especialidade Biologia Vegetal Speciality Plant Biology

Especialidade Bioquímica Inorgânica Speciality Inorganic Biochemistry

Especialidade Bioquímica Speciality Biochemistry

Especialidade Biotecnologia Speciality Biotechnology

Especialidade Botânica Speciality Botany

Especialidade Conservação da Natureza Speciality Nature Conservation

Especialidade Ecofisiologia Speciality Ecophysiology

Especialidade Ecologia das Populações Speciality Population Ecology

Especialidade Ecologia das Comunidades Speciality Communities Ecology

Especialidade Ecologia Microbiana Speciality Microbian Ecology
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Especialidade Ecologia Molecular Speciality Molecular Ecology

Especialidade Ecologia Speciality Ecology

Especialidade Etologia Speciality Ethology

Especialidade Fisiologia Animal Speciality Animal Physiology

Especialidade Fisiologia Vegetal Speciality Plant Physiology

Especialidade Genética Speciality Genetics

Especialidade Gestão de Habitats Speciality Habitat Management

Especialidade Limonologia Speciality Limnology

Especialidade Microbiologia Speciality Microbiology

Especialidade Modelação Ecológica Speciality Ecological Modelling

Especialidade Paleoecologia Speciality Paleoecology

Especialidade Parasitologia Speciality Parasitology

Especialidade Toxicologia Speciality Toxicology

Especialidade Virologia Speciality Virology

Especialidade Zoologia Speciality Zoology

A13. Estrutura curricular

Mapa I - semelhante para cada especialidade

A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biológicas

A13.1. Study programme:
Biological Sciences

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
semelhante para cada especialidade

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
similar for each speciality

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências Biológicas / Biological 
Sciences

CBIO 216 0

Qualquer área Científica / Any 
Scientific Area

QAC 0 24

(2 Items) 216 24

A14. Plano de estudos

Mapa II - semelhante para cada especialidade - Ano 1 

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biológicas

A14.1. Study programme:
Biological Sciences
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A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
semelhante para cada especialidade

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
similar for each speciality

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration 
(2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / Observations 
(5)

Disciplinas, Cursos Avançados 
ou Workshops / graduate 
courses, advanced courses 
and workshops

QAC

Anual ou 
semestral / 
Annual or 
semestral

280 variável/variable 10 opcional/optional

Apresentações nas Jornadas 
Anuais de 
Doutorandos /Presentations at 
annual doctoral school meeting

CBIO Annual 42 OT-15 1.5

Tem lugar anualmente no 
decorrer dos 4 anos do curso, 
sendo a do primeiro ano sob 
formato de apresentação em 
painel e discussão oral / an 
annual event during the 4 years 
of the PhD course. During the 
first year it will be both in the 
form of poster and oral 
presentation

Seminários / seminars QAC Annual 28 OT-10 1 opcional/Optional

Plano de tese / thesis plan CBIO Annual 840 OT-80 30

até ao final do 1º ano do curso 
deverá ser concluída a 
elaboração de um documento 
escrito contendo o plano de 
doutoramento e resultados 
preliminares / until the end of 
the 1st year the students have 
to present a written document 
containing a detailed plan of 
their thesis and preliminary 
results during the first year.

Tese /Thesis CBIO Annual 490 variável/variable 17.5
trabalho prático para a tese / 
practical thesis work

(5 Items)

Mapa II - semelhante em cada especialidade - Ano 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biológicas

A14.1. Study programme:
Biological Sciences

A14.2. Grau:
Doutor
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
semelhante em cada especialidade

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
similar for each speciality

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Disciplinas, Cursos Avançados ou 
Workshops / graduate courses, 
advanced courses and workshops

QAC

Anual ou 
semestral / 
Annual or 
semestral

280 variável/variable 10 opcional/optional

Apresentações nas Jornadas 
Anuais de 
Doutorandos /Presentations at 
annual doctoral school meeting

CBIO
Anual / 
Annual 

42 OT-15 1.5

Tem lugar anualmente 
no decorrer dos 4 anos 
do curso / an annual 
event during the 4 years 
of the PhD course

Seminário / Seminar QAC
Anual / 
Annual 

28 OT-10 1 Opcional/optional

Tese /Thesis CBIO
Anual / 
Annual 

1330 variável/variable 47.5
trabalho prático para a 
tese / practical thesis 
work

(4 Items)

Mapa II - semelhante para cada especialidade - Ano 3

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biológicas

A14.1. Study programme:
Biological Sciences

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
semelhante para cada especialidade

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
similar for each option speciality

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 3
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Apresentações nas Jornadas 
Anuais de 
Doutorandos /Presentations at 
annual doctoral school meeting

CBIO anual/annual 42 OT-15 1.5

Tem lugar anualmente no 
decorrer dos 4 anos do 
curso / an annual event 
during the 4 years of the 
PhD course. During the 
first year

Seminários / seminars QAC anual/annual 28 OT-10 1 opcional/optional

Tese /Thesis CBIO anual/annual 1610 variável/variable 57.5
trabalho prático para a 
tese / practical thesis 
work

(3 Items)

Mapa II - semelhante para cada especialidade - Ano 4

A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biológicas

A14.1. Study programme:
Biological Sciences

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
semelhante para cada especialidade

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
similar for each speciality

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
Year 4

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific 
Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Apresentações nas Jornadas 
Anuais de 
Doutorandos /Presentations at 
annual doctoral school meeting

CBIO Anual /annual 42 OT-15 1.5

Tem lugar anualmente 
no decorrer dos 4 anos 
do curso / an annual 
event during the 4 years 
of the PhD course

Seminários / seminars QAC Anual /annual 28 OT-10 1 Opcional/optional

Tese/Thesis CBIO Anual /annual 1610 variável/variable 57.5
trabalho prático para a 
tese / practical thesis 
work

Cursos Avançados ou 
Workshops/advanced courses 
and workshops

QAC Anual/annual 560 variável/variable 20 Opcional/optional

(4 Items)
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Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

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

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

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

Doutor Adelino V.M.Canário (diretor), Doutor Jorge Martins, Doutora Ester Serrão e Doutor Cymon Cox

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - NA

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
NA

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

NA

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

NA

A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

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

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

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento 
a que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos de 
serviço / No of 
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Campus de Gambelas, em Faro

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento Creditação Form anterior e de Exp Prof da UAlg 2014.pdf

A20. Observações:

O n.º de vagas em A.10 corresponde ao ano de 2012/2013,
Secção 3 - 5.1.3 "Procura" - O n.º candidatos 1ª opção corresponde ao n.º candidatos; o n.º colocados e n.º 
colocados 1ª opção corresponde ao n.º de admitidos.
O n.º de vagas é igual ao n.º de candidatos, pois na FCT não há editais para vagas do 3.º ciclo. As 
candidaturas estão abertas permanentemente;
Secção 4 - 7.1.4 "Empregabilidade" - Os valores a zero significam que não existe informação disponível

A20. Observations:

The number of places in A.10 corresponds to the year 2012/2013
“Programme's Demand” – Number of vacancies is equal to the number of candidates. In FCT no notices for 
vacancies in the 3rd cycle. Applications are open permanently.
Number of 1st option candidates represents total candidate number. Number of enrolled students and 1st 
option enrolled students represents total number of admitted candidates.

Employability " - A zero value means no information is available

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O objetivo do curso é conferir formação avançada, multi e interdisciplinar nas áreas científicas das 
Ciências Biológicas, da célula ao ecossistema. Pretende desenvolver nos estudantes:
1) a capacidade de realizar investigação autónoma numa das diferentes especialidades do curso;
2) Capacidades de avaliação, de análise crítica, de síntese e de inovação;
3) Competências de comunicação em ciência, promovendo a sua difusão;
4) Capacidade para implementar, em contexto académico e/ou profissional, a aplicação e o 
desenvolvimento das Ciências Biológicas.

1.1. Study programme's generic objectives.
The objective of the doctoral programme is to provide multi- and interdisciplinary advanced training in 
Biological Sciences, from the cell to ecosystem. It expects to develop in the students:
1) Capacities to carry out independent research in the specialities of the course
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2) Capacities of evaluation, critical analysis, synthesis and innovation;
3) Competences in science communication;
4) Capacity to implement, in a professional or academic context, the application and development of 
Biological Sciences

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A Universidade do Algarve é um centro de criação, transmissão e difusão da cultura e do conhecimento 
humanístico, artístico, científico e tecnológico, contribuindo para a promoção cultural e científica da 
sociedade, com vista a melhorar a sua capacidade de antecipação e resposta às alterações sociais, 
científicas e tecnológicas, para o desenvolvimento das comunidades, em particular da região do Algarve, 
para a coesão social, promovendo e consolidando os valores da liberdade e da cidadania” (Estatutos da 
UAlg). O programa doutoral em Ciências Biológicas insere-se na prossecução dessa missão estando os 
objetivos deste ciclo de estudos perfeitamente enquadrados na missão e objetivos da instituição. A 
importância da investigação para a missão da UAlg tem sido repetidamente afirmada nos seus planos 
estratégicos. A existência de cursos de 3º ciclo de alta qualidade, que preparem os estudantes para 
investigação independente e ao mais alto nível têm um papel central nesta visão.
A estratégia da UAlg está consagrada no plano estratégico onde se afirma que está na sua visão 
responder “às necessidades dos atuais e novos públicos através de atividades de ensino, de investigação, 
de transferência e de ligação à comunidade, num contexto interno de confiança e de busca pela 
excelência”. O plano também recomenda a “estruturação de linhas coerentes de ensino, investigação, e 
transferência”. Na Faculdade de Ciências e Tecnologia, é ministrado os 1ºs ciclos em Biologia Marinha, 
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, os 2ºs ciclos em Biologia Marinha, EM Biodiversidade e Conservação, 
Aquacultura e Pescas, Biotecnologia e os Mestrados Integrados em Engenharia Biológica e Ciências 
Farmacêuticas, estando o programa doutoral de Ciências Biológicas nesta linha coerente de formação.
Acresce ainda que a UAlg assumiu como missão promover a criação de conhecimento como forma de 
afirmação da Universidade a nível internacional, em paralelo com a atividade motora no desenvolvimento 
cultural, científico e tecnológico da região Algarvia. Esta missão implica a oferta de projetos de ensino 
diversificados que possibilitem uma estratégia de crescimento e fomentem uma cooperação efetiva com a 
sociedade A Faculdade de Ciências e Tecnologia tem um corpo docente altamente qualificado, com mais 
de 200 doutorados, com competências nas ciências exatas e naturais. Neste contexto os doutorandos 
encontram na UAlg um projeto institucional multidisciplinar e multinacional de ensino e investigação 
relacionado com a temática deste programa de doutoramento. Além disso, uma parte considerável do seu 
corpo docente e dos investigadores pós-doutorados estão em centros de investigação bem classificados 
em avaliações, e envolvidos internacionalmente em atividades de ensino e investigação nesta área. 

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's 
mission.

The University of the Algarve is a centre for creation, dissemination and transmission of culture and 
humanistic knowledge, art, science and technology, contributing to the promotion of cultural and scientific 
society, to improve their ability to anticipate and respond to changing in society, in science and in 
technology, to the development of the communities, particularly in the region of Algarve, to social 
cohesion, promoting and consolidating the values of freedom and citizenship” (UAlg statutes). A central 
role within such vision is the existence of high quality doctoral courses, designed to prepare specialists for 
independent research at the highest international level. The Biological Sciences doctoral programme fits 
within that mission.
The importance of scientific research to the mission of UAlg has been repeatedly stated in its strategic 
plans. The existence of 3rd cycle courses of high quality, which prepare students for independent research 
at the highest level have a central role in this vision. 
In the UAlg Strategic Plan it is stated that it is its mission to respond “the needs of existing and new 
audiences through teaching, research, transfer and connection to the community, in an internal 
environment of trust and quest for excellence”. The plan also recommends the "structuring of coherent 
lines of teaching, research, and transfer." In the Faculty of Science and Technology, is taught the 1st 
cycles in Marine Biology, in Biology, in Biotechnology, the 2nd cycles in Marine Biology, EM Biodiversity 
and Conservation, Aquaculture and Fisheries, Integrated Masters in Biological Engineering and 
Pharmaceutical Sciences. The Biological Sciences doctoral programme complements a consistent line 
training.
Furthermore, UAlg took the task to promote the creation of knowledge to affirm the University at 
international level, in parallel with the development of the technological, cultural and scientific activity in 
the Algarve region.
This mission involves offering diversified education projects that enable a growth strategy and promote 
effective cooperation with society. The Faculty of Science and Technology has highly qualified faculty 
members, with over 200 PhDs, with expertise in the exact and natural sciences. In this context UAlg 
doctoral students are in a multi-disciplinary and multi-institutional project and teaching related to the topic 
of this doctoral research program. Moreover, a substantial part of its faculty and post-doctoral researchers 
are involved internationally in teaching and research activities in Biological Sciences. Moreover, the 
specialization areas of the Biological Sciences doctoral programme are grounded in of R & D excellent 
units and an in an effective and multidisciplinary network of collaborations.
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1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A página da Internet da Faculdade de Ciência e Tecnologia (https://fct.ualg.pt/rc/pt/curso/1559) 
disponibiliza informação sobre os objectivos, plano de estudos, e processo de candidatura. Os docentes 
intervenientes no curso conhecem os objetivos do curso, pois colaboraram na elaboração dos mesmos na 
elaboração de objetivos das respetivas unidades curriculares. 
A comissão de curso reúne com regularidade com docentes e estudantes enfatizando os objectivos do 
curso assim como outros aspectos relacionados com o seu funcionamento. É feita divulgação por via 
electrónica para os centros de investigação e para potenciais estudantes. A Universidade do Algarve 
produz documentação que distribui em eventos de diferente ordem no país e no estrangeiro com 
informação sobre os seus cursos.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The Faculty of Sciences and Technologies webpage (https://fct.ualg.pt/rc/pt/curso/1559) makes available 
information on objectives, plan of study and application procedure. The teaching staff involved in the 
course know the objectives, since they collaborate actively in their preparation and in defining the 
objectives of the respective course units (UCs). The course Coordination meets regularly with teachers and 
students to discuss objectives and matters related to the functioning of the programme. The programme is 
disseminated by electronic means to the research centres and to potential students. The University of 
Algarve produces documentation that distributes in different types of events in Portugal and abroad. 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

A criação / alteração dos cursos é aprovada pelo Reitor, consultado o Senado, e mediante proposta do 
Conselho Científico (CC). O Diretor aprova o calendário escolar e homologa a distribuição do serviço 
docente (DSD). O CC pronuncia-se sobre regulamento de avaliação dos alunos, calendário letivo, DSD, 
aprova planos de estudos, orientações pedagógicas, métodos de ensino e avaliação, prescrições, 
transição de ano e precedências. O Conselho Pedagógico pronuncia-se sobre orientações pedagógicas, 
métodos gerais de ensino e avaliação, calendário letivo, mapas de exames, prescrições e aprova o 
regulamento de avaliação dos alunos. A Comissão de Curso (ComC) coordena o funcionamento do curso, 
nomeadamente interdisciplinaridade e organização programática. Os Departamentos garantem a 
lecionação das unidades curriculares correspondentes às suas áreas científicas, pronunciam-se sobre os 
planos estudos, propõem ao CC a respetiva DSD e também atualizam conteúdos programáticos sob 
proposta da ComC.

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

New courses or courses modifications are approved by the Rector, after Senate consultation and on a 
proposal from the Scientific Board (CC). The Dean approves the academic calendar and lecturing 
distribution (DSD). The CC approves the examination rules, the academic calendar, the DSD, the courses 
study plans, the pedagogical supervision and the teaching methods, prerequisites, year transitions and 
enrollment limitations. The Pedagogic Council pronounces about course pedagogical supervision, general 
teaching and grading methods, academic calendar, examination schedule, prerequisites and approves the 
student grading method. The Course Committee (ComC) coordinates the course functioning, namely 
interdisciplinary and programmatic organization. The departments ensure lecturing of course units from its 
scientific area, pronounces on the courses study plans and propose the DSD to the CC. They also keep 
course contents up to date, under ComC proposal.

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

A participação dos docentes na tomada de decisão é garantida pela sua participação no Conselho 
Científico (CC), Conselho Pedagógico (CP), Senado, Comissões de Curso (ComC), Conselhos de 
Departamentos (CD) e Comissão de Autoavaliação (CA). A dos alunos é garantida pela sua participação 
(eventual) no Senado. Nos doutoramentos há uma relação muito direta e personalizada entre docente/ 
orientador e aluno, pelo que a sua participação nas tomadas de decisão é assegurada por intermédio 
deste. Embora as respostas aos inquéritos sobre as unidades curriculares lançado pelo Universidade 
sejam uma forma de quer para professores como para alunos participarem nas decisões que afetam o 
processo de ensino/aprendizagem, por via dos resultados e respetiva avaliação, no caso dos 
doutoramentos da FCT não têm sido feitos inqueritos, devido à ausência de componente escolar.
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2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes 
that have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

The involvement of teachers in the decision process is guaranteed by their participation in the Scientific 
Board (CC), the Pedagogic Board (CP), the Senate, the Course Managements (ComCs), the Department 
Boards (CD) and the Auto-evaluation Committee (CA). The involvement of the students is guaranteed by 
their possible seat in the Senate. PhD students have a close interaction with their supervisors, and these 
with ComC, strengthening their opinion. A University survey system is applied every semester to collect 
student and teacher opinions, on curricular units functioning. The Faculty also applies a survey to the 
graduated students, considering these processes as an opportunity to students and teachers to get 
involved in decision making.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
O sistema interno de garantia de qualidade da UAlg, está definido no Manual de Qualidade (MQ), e é 
coordenado por uma Comissão de Garantia da Qualidade, suportada operacionalmente pelo Gabinete de 
Avaliação e Qualidade (GAQ). Quando o 3.º ciclo tem componente curricular, com aulas presenciais, o 
Sistema Interno de Garantia de Qualidade da UAlg, trata os 3.ºs ciclos da mesma forma que qualquer outro 
ciclo de estudos. Porém no caso deste ciclo de estudos isso não acontece, pelo que a garantia da 
qualidade acaba por ser assegurada pela Direção de Curso, orientador/s e docentes, que acompanham 
diretamente os doutorandos, reportando ao Conselho Científico.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The internal quality assurance system of UAlg, is defined in the Quality Manual (MQ), and is coordinated by 
a quality assurance Committee, supported operationally by the Office of evaluation and quality (GAQ). 
When PhD program have regular classes, the Internal quality assurance System of UAlg, handles the 
program like any other undergraduate course. For this particular program, with no classes, quality is 
assured by the Course director, and student supervisor, reporting to the Scientific Committee.

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

O responsável pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade da UAlg, em funções desde 2014, é a Licenciada 
Carmen Deliciosa Cunha. Na FCT o responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da 
qualidade é o Diretor da Faculdade. O Conselho Pedagógico é o garante da qualidade a nível pedagógico 
pois é a este nível que começam por ser analisados os resultados e os relatórios.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
From 2014, Carmen Deliciosa Cunha,The responsible for QA within the University, responds directly to the 
Rector. Within the FCT, the responsibility for implementing the quality assurance procedures, is the Dean. 
The Pedagogical Committee is the guarantor of quality at pedagogical level, as it is here that the analysis 
of course results and reports.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de 
estudos. 

Tratando-se de curso de 3.º ciclo sem aulas presencias, há um acompanhamento personalizado dos 
estudantes pelos docentes e orientadore/s, pelo que a recolha da informação, acompanhamento e 
avaliação também é feita deste modo eacompanhada de perto pelas direções de curso.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study 
programme. 

The reduced numbers of students and the type of work they are involved with, allows in the doctoral 
programs, a continuous follow up of the students by their supervisor. The information is then related to the 
course direction, for any needed measure.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
http://www.ualg.pt/home/pt/content/manual-da-qualidade

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de 
melhoria. 

No caso dos 3.ºs ciclos na faculdade essa discussão é feita entre orientador/es e a direção de curso 
diretamente
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2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
In the case of doctoral program this discussion is made between supervisor and the program director.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O curso foi submetido a avaliação preliminar à A3ES tendo tido parecer positivo.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The course has undergone preliminary assessment to A3ES, having obtained a positive opinion.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

Classrooms for courses/workshops/seminars 80

Laboratórios de investigação/ Research Laboratories 800

Estação experimental marinha com tanques/ Experimental Marine Station with tanks 400

Sistemas de manutenção e produção de transgénicos de peixe zebra / zebrafish system for transgenic 
production

50

Biotério para ratinhos /mouse housing 40

Estufas/greenhouses 200

salas de culturas celular / cell culture rooms 40

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos 
didáticos e científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número / 
Number

Contadores de Cintilação / Scintilation counters 3

Sequenciadores de DNA/ DNA Sequencers 2

Aparelho de análise de imagem Typhoon / Typhoon Imaging 1

Microoscópios confocais / Confocal microscopes 2

Microscópios, incluindo fluorescência, contraste de fase, invertidos / Microscopes, including fluorescence, phase 
contrast, inverted

30

HPLC com vários detectores (UV, diodo array) / HPLC with various detectors (UV, diode array, radiodetecter, 
etc)

4

LC - espectrómetro de massa / Liquid Chromatography - Mass spectrometer 1

Cromatografia Gasosa - espectrometria de massa / Gas Chromatograph - Mass spectrometer 2

Embarcação de investigação de 9 metros e barcos menores / 9 Meters Research Boat and smaller boats 5

Analisador de CHN / CHN analyser 1

Espectrofotómetro de UV de duplo feixe / Double beam UV spectrophotometer 1

termocicladores de PCR normal / standard PCR thermocyclers 25

Termocicladores de PCR quantitativo / quantitative PCR thermocyclers 3

Contador de radiação gama / Gamma counter 1

leitor de placas multimode / Synergy 4 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader 1

Ultracentrífugas / Ultracentrifuges 3

centrifugas / Centrifuges 5

Equipamento completo para histologia / full set of histology equipment 2
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Crióstato / cryostat 1

Sistemas de purificação de proteínas / Protein Purification systems 4

electrofisiologia e patch clamp / electrophysiology and patch clamp 1

Congeladoras / Freezers (-20C and -80C) 8

Labs from different areas are well equiped to carry out reasearch at national and international level and contain a 
variety of equipment. Above is described larger /specialized equipment

0

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O programa não tem parcerias internacionais formais estabelecidas. No entanto, cada projecto de tese 
pode envolver parcerias internacionais pontuais com períodos de trabalho no estrangeiro, o que tem 
acontecido na maior parte dos casos.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The programme does not have formal international partnerships. However, each doctoral thesis project 
may include a periods abroad with international partners, and this has been happening in a majority of 
thesis.

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como 
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

Foram iniciadas conversações com a Universidade de Évora no sentido a vir a tornar o programa de 
Ciências Biológicas conjunto. Há também contactos com empresas, sobretudo na região, de que resultou 
uma candidatura a financiamento pela FCT de programa doutoral em empresa, no entanto sem sucesso. 
Ambos os objectivos (cooperação interinstitucional e com empresas) estão a ser intensificadas.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as 
well as the relation with private and public sector

Conversations with the University of Évora have been initiated in order to develop a joint Biological 
Sciences doctoral programme. There are also contacts with companies, particularly in the region, which 
resulted in an application for funding of doctoral programme in industry, unfortunately without success. 
Both objectives (inter-institutional cooperation and with companies) are being intensified.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
Não tem sido feito extensamente, mas deverá sê-lo, começando por harmonização de estrutura de cursos.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
It has not been done extensively, mas it should, starting with harmonization of third cycle course 
structures

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Adelino Vicente Mendonça Canário

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adelino Vicente Mendonça Canário

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Anabela Maria Lopes Romano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Anabela Maria Lopes Romano

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Deborah Mary Power 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Deborah Mary Power 

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Gustavo Nuno Barbosa Nolasco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gustavo Nuno Barbosa Nolasco

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - João Carlos Serafim Varela

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Serafim Varela

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Jorge Manuel dos Santos Gonçalves 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel dos Santos Gonçalves 
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
5

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Martins

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Luis Manuel Zambujal Chícharo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Manuel Zambujal Chícharo

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Maria Ester Tavares Álvares Serrão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Ester Tavares Álvares Serrão

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Pedro Miguel Guerreiro da Costa Guerreiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Guerreiro da Costa Guerreiro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

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

Mapa VIII - Wolfgang Link

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Wolfgang Link

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luis Eugénio Castanheira da Conceição

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Eugénio Castanheira da Conceição

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Centro de Ciências do Mar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

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

Mapa VIII - Cymon J. Cox

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cymon J. Cox

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Centro de Ciências do Mar

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

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

Mapa VIII - Ana Maria Branco Barbosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Branco Barbosa

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

Página 18 de 51ACEF/1415/08837 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e717899e-e06b-5abf...



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

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

Mapa VIII - Ana Rita Correia de Freitas Castilho da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Rita Correia de Freitas Castilho da Costa

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José Manuel Peixoto Teixeira Leitão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Peixoto Teixeira Leitão

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Sofia Júdice Gamito Pires

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Sofia Júdice Gamito Pires

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Adelino Vicente Mendonça 
Canário

Doutor
Biologia, Morfologia e Fisiologia 
Animal

100 Ficha submetida

Anabela Maria Lopes Romano Doutor Biologia, Biotecnologia Vegetal 100 Ficha submetida

Deborah Mary Power Doutor
Ciências Biológicas, especialidade 
Biologia

100 Ficha submetida

Dina Cristina Fernandes 
Rodrigues da Costa Simes

Doutor
Química, especialidade de 
Bioquímica

100 Ficha submetida

Gustavo Nuno Barbosa 
Nolasco

Doutor
Ciências Agrárias, especialidade 
Protecção de Plantas

100 Ficha submetida

João Carlos Serafim Varela Doutor Bioquímica e Quimica Molecular 100 Ficha submetida

Jorge Manuel dos Santos 
Gonçalves 

Doutor
Ciências e Tecnologias das Pescas, 
Especialidade Pescas

5 Ficha submetida

Jorge Manuel Martins Doutor Bioquímica 100 Ficha submetida

Luis Manuel Zambujal 
Chícharo

Doutor
Ciências Biológicas, especialidade 
Ecologia

100 Ficha submetida

Maria Ester Tavares Álvares 
Serrão

Doutor
Ciências Biológicas, especialidade 
Ecologia

100 Ficha submetida

Pedro Miguel Guerreiro da 
Costa Guerreiro

Doutor Fisiologia Animal, Endocrinologia Ficha submetida

Wolfgang Link Doutor Ciencias Biomedicas 100 Ficha submetida

Luis Eugénio Castanheira da 
Conceição

Doutor Nutricao de peixes Ficha submetida

Cymon J. Cox Doutor Evolutionary Biology Ficha submetida

Ana Maria Branco Barbosa Doutor
Ciências do Mar, especialidade 
Oceanografia

100 Ficha submetida
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Ana Rita Correia de Freitas 
Castilho da Costa

Doutor Evolutionary Biology/Population 
Genetics

100 Ficha submetida

José Manuel Peixoto Teixeira 
Leitão

Doutor
Biologia - Biologia Celular 
(Equivalência)

100 Ficha submetida

Maria Sofia Júdice Gamito 
Pires

Doutor
Ciências Biológicas, especialidade 
Ecologia

100 Ficha submetida

Maria Leonor Quintais Cancela 
da Fonseca

Doutor Bioquímica -C Biomédicas 100 Ficha submetida

1505

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes 
ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 15.1 100,3

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching 
staff

ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

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

15.1 100,3

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

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

12 79,7

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas 
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional 
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* / 
Percentage*

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

15.1 100,3

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

0 0
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Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

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

A avaliação de desempenho do pessoal docente decorre do estabelecido no estatuto da carreira docente 
(Dec. Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de Maio), tendo como vetores 
de avaliação o ensino, a investigação, as atividades de extensão e também de gestão. A operacionalização 
da avaliação de desempenho do pessoal docente da FCT rege-se pelo regulamento geral de avaliação de 
desempenho do pessoal docente da Universidade do Algarve, aprovado pelo Reitor (Regulamento n.º 
884/2010, publicado no DR, 2ª s, n.º 242, de 16 de Dezembro, retificado pela Declaração de retificação n.º 
199/2011, publicada no DR, 2ª s, n.º 19 de 27 de janeiro de 2011 e alterado pelo Desp. RT 59/2012 de 15 de 
Novembro e ainda pelo Desp. RT. 22/2013 de 29 de Abril, publicado no DR, 2ª s, n.º 93, de 15 de maio 
(Despacho n.º 6332/2013) e pelo regulamento específico para avaliação dos docentes da FCT a vigorar a 
partir de 2013, também aprovado pelo Reitor (22 de novembro de 2013). A Comissão Coordenadora da 
Avaliação dos Docentes da UAlg (CCAD-UAlg), composta pelos diretores das unidades orgânicas e pelo 
Reitor, faz o acompanhamento de todo o processo de avaliação e intervém sempre que é necessário 
introduzir alterações. Na Faculdade existe uma Comissão Coordenadora de Avaliação dos Docentes, 
sendo que o conselho científico é o órgão que ratifica a classificação final proposta pela comissão atrás 
referida. Ainda não há medidas para atualização do pessoal docente decorrente do processo de avaliação 
de desempenho. Teve início em 2013 o primeiro triénio sobre o qual se vai aplicar o regulamento de 
avaliação.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The performance evaluation of the teaching staff is established in the Statute of teaching career (ECDU - 
Decree Law n. º 205/2009, of August 31 and amended by Law n.º 8/2010, of 13 May), having as vectors of 
teaching evaluation, research, extension and management activities. The operationalization of the 
performance evaluation of the teaching staff of FCT is governed by the General rules of performance 
evaluation of the teaching staff of the University of the Algarve, approved by the Rector (Regulation n.º 
884/2010, published in DR, 2nd s, n.º 242, of December 16, rectified by the rectification Declaration n.º 
199/2011, published in DR, 2nd s, n.º 19 of January 27, 2011 and amended by Desp. RT 59/2012 of 15 
November and still by Desp. RT. 22/2013 of April 29, published in DR, 2nd s, n.º 93, of may 15) and by 
regulation specific to the evaluation of lecturers from FCT into effect from 2013, also approved by the 
Rector (November 22, 2013). The Commission Coordinator of evaluation of Teachers of UAlg (CCAD-UAlg), 
composed by the directors of the organic units and the Rector, tracks the entire evaluation process and 
intervenes whenever it is necessary to introduce amendments. In college there is a Coordinating 
Committee for the evaluation of Teachers, and the Scientific Council is the body that ratifies the final 
classification proposed by the abovementioned Committee. There is still no consequence action to the 
teaching staff, resulting from the performance evaluation process. 2013 is the first year in which the new 
regulation will apply. 

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.fct.ualg.pt/cc/documentos/regulamentos

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Para apoio geral, a Faculdade tem o Gabinete de Apoio ao Estudante, composto por 3 trabalhadores, 
sendo que 1 deles trata apenas de assuntos sobre os 2.ºs e 3.ºs ciclos e os outros 2 tratam dos 1.º ciclos e 
dos mestrados integrados. A Faculdade também tem um Gabinete de Mobilidade com 1 Técnico Superior 
para apoiar os estudantes na área da mobilidade (incoming e outgoing) e os cursos Erasmus Mundus. Os 
trabalhadores para apoio específico (ensino e investigação) são em n.º de 26 ( 8 Assistentes Operacionais, 
7 Assistentes Técnicos e 11 Técnicos Superiores) e estão afetos aos Departamentos e unidades 
investigação, que por sua vez é o órgão que faz a gestão das unidades curriculares, por área científica, 
isto é, independentemente do curso, pelo que todos partilham todos os cursos que funcionam na 
Faculdade, ainda que com funções diferenciadas. 

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The College has an administrative office for student support, composed of 3 workers. One is dedicated to 
the master and doctoral programs, and the other 2 concern the 1st cycles and the integrated master's 
degrees. The College also has a mobility Office with an administrative senior technician, to support 
students in the area of mobility (incoming and outgoing) and Erasmus Mundus courses. Teaching and 
research are supported by 26 workers (8 operational assistants, 7 technical assistants and 11 senior 
technicians), with functions and activities defined by the departments they are attached with. Because 
courses share curricular units, it is not possible to differentiate work load per technician per course. 

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
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Mestre 1
Licenciado 11
12º Ano 8
11º Ano 2
9º Ano 6
4º Ano 2

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
Mestre 1
Licenciado 11
12º Ano 8
11º Ano 2
9º Ano 6
4º Ano 2

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP), aplicado aos 
trabalhadores (Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro) 

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
Integrated management system for performance evaluation in public administration (the SIADAP), applied 
to the workers (Law No. 66-B/2007, of 28 December)

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Gestão e Qualidade (Liderança, gestão laboratórios, motivação de equipas), Análise e Controlo de Custos, 
Higiene e Segurança (segurança e saúde em laboratórios de Biologia Molecular e Microbiologia; controlo 
da Bio contaminação em laboratório); Potenciometria e Condutimetria, Metrologia, Calibrações e Métodos 
(utilização e manutenção de equipamento volumétrico; metrologia de massa, balanças e pressão), 
Mergulho Científico Avançado, Gestão Académica, Excel (nível médio); Inglês para atendimento e escrita. 

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Courses/seminars for technicians: Management and Quality ( leadership, laboratories management, team 
motivation), Analysis and Control of Cost, Safety and Health (safety and health in molecular biology and 
microbiology laboratories, control of Bio contamination in the laboratory ), Potentiometry and 
Conductometry , Metrology, Calibration and Methods (use and maintenance of volumetric equipment, mass 
metrology, scales and pressure), Advanced Scientific Diver Training, Academic Management, Excel 
(average level), English for front desk office, Written English. 

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 10

Feminino / Female 90

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
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Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 0

28 e mais anos / 28 years and more 100

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular 
year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 0

2º ano curricular 0

3º ano curricular 1

4º ano curricular 9

10

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

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

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 3 0 0

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 3 0 0

N.º colocados / No. enrolled students 3 0 0

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 3 0 0

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente 
para discriminação de informação por ramos) 

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para 
discriminação de informação por ramos) 

A escolha dos ramos/especialidade é feita pelo estudante, ou pelo estudante conjuntamente com o 
orientador

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution 
by the branches) 

Choice of branches/speciality is done by the student, or the student together with supervisor

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

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

Os estudantes deste ciclo de estudo são acompanhados regularmente pelo docente/s, orientador/s e 
Direção de Curso

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Phd students have a close contact with their supervisors and course director.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
Estes estudantes são recebidos e acolhidos especialmente pelo docente que os irá orientar e acompanhar 
ao longo do seu percurso e que simultaneamente faz a sua integração na comunidade académica. Ao 
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longo do ano existem vários eventos científicos, como os seminários dos doutorandos, os seminários dos 
centros de investigação, palestras por oradores convidados, que promovem a integração dos estudantes. 
A celebração do dia da Faculdade bem como outros eventos sociais no seio da Universidade e abertos a 
toda a academia, promovem a integração na comunidade académica.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
These students are welcomed especially by the supervisor and other students, staff with whom he will 
share is time and space. They will guide and integrate him in the academic community. Students are 
invited to participate in the several scientific events, such as the seminars of doctoral candidates, the 
research centers seminars, lectures by guest speakers, opened to all and good integration opportunities. 
The social events like College day, University day, as well as many other events that take place in and 
outside the University, are excellent integration opportunities.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Existem na UAlg vários mecanismos de apoio à procura e incentivo à criação de emprego. O CRIA – 
Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, integrado na Unidade de Apoio à 
Investigação Científica, desenvolve ações para promover o empreendedorismo e apoio ao início de 
atividades económicas. Em 2013 foi lançado um Portal de Emprego em colaboração com a Universia, para 
promoção da procura e oferta de emprego. Existe também o portal Alumni que permite a procura e oferta 
de emprego. A Associação Académica através do Gabinete de Saídas Profissionais, presta informação 
sobre a possibilidade de emprego.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
At the University, there are several support mechanisms on looking for and encouraging job creation. CRIA 
– Division of Entrepreneurship and Technology Transfer, integrated into the support unit to scientific 
research, develops actions to promote entrepreneurship and support the beginning of economic activities. 
In 2013 was launched a Job Portal in collaboration with Universia, for promotion of employment supply and 
demand. There is also the Alumni portal which allows the supply and demand of jobs. The Academic 
Association through the Bureau of Professional Outlets, provides information about the employment 
possibility.

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

Não aplicável no caso dos doutorametos sem aulas presenciais

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
Not applicable in the case of doutorametos no regular classes

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
A promoção e coordenação da mobilidade académica é feita através Gabinete de Relações Internacionais e 
Mobilidade (GRIM), desenvolvendo protocolos e acordos com universidades estrangeiras, participando 
ativamente em programas cooperação no ensino superior e articulando os processos internamente. A 
implementação prévia de acordos bilaterais de estudo garante o reconhecimento mútuo de créditos 
realizados em mobilidade. São realizadas sessões de divulgação e esclarecimento sobre oportunidades de 
mobilidade, com a participação ativa de estudantes com experiência de mobilidade. O apoio aos 
estudantes (outgoing e incoming) é prestado antes da partida (informação vistos e geral), à chegada 
(alojamento, visto residência) e de integração (cursos de língua, sessões de orientação, eventos culturais). 
A UAlg é também um centro da rede EURAXESS para assistência a investigadores em mobilidade. A 
Faculdade tem um gabinete próprio de apoio à mobilidade, dado o seu elevado grau de 
internacionalização.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
The promotion and coordination of academic mobility is carried out through the International and Mobility 
Office, by developing protocols and agreements with universities abroad, being an active participant in 
programs of cooperation in higher education and articulating internally all processes. Bilateral and 
learning agreements are implemented before the mobility to guaranty mutual credit recognition. Periodic 
dissemination sessions of existing mobility opportunities are carried out, with the active participation of 
students with mobility experience. The support to students (outg and incom) is provided before departure 
(visa and general information), at arrival (accommodation, resid permit) and for integration (language 
courses, orientation sessions, cultural events). UAlg is also a network centre EURAXESS for mobility 
support to researchers. Given the high involvement with mobility, there is an office dedicated to this 
subject at the College.FCT has an off to support mobility in/Out
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6. Processos

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

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

Os estudantes adquirem competências de investigação na área das Ciências Biológicas, assim como 
capacidade para conceber, projetar e realizar investigação autónoma numa área em constante e rápido 
desenvolvimento. Deverão também desenvolver a capacidade de criar e adaptar novos conceitos, 
metodologias e técnicas de investigação e ter adquirido capacidades de comunicar com os seus pares e 
com a sociedade em geral sobre a investigação que desenvolvam e sobre múltiplos aspetos das Ciências 
Biológicas e da sua especialidade de conhecimento. Os estudantes de doutoramento deverão durante o 
ciclo de estudos ter desenvolvido trabalho de investigação original que tenha contribuído para o avanço 
do conhecimento e que mereça divulgação internacional em publicações com revisão pelos pares.

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

The students acquire research competencies in the field of the Biological Sciences, and capability to 
conceive, project and perform independent research on this modern technical and scientific field in 
constant development. Students are also expected to develop the capability to create and adapt new 
research concepts, methodologies and techniques and develop communication skills to explain to their 
peers and the public in general the research they perform and multiple aspects of the Biological Sciences 
in general and of their specific field of knowledge in particular. During the study cycle students need to 
perform original research work that contributes to the advancement of the knowledge and deserve to be 
published in international peer reviewed publications.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de 
trabalho. 

Não existe periodicidade estabelecida para a revisão curricular. As candidaturas a doutoramento são 
submetidas à Comissão de Curso para parecer o que garante a revisão prévia para garantia da qualidade e 
atualidade do programa de investigação e estudo. As candidaturas suportadas por bolsas outorgadas com 
base em revisão por pares (p.ex. bolsas da FCT) são unicamente objeto de parecer da Comissão de Curso 
sobre o enquadramento do plano de trabalhos nas especialidades do ciclo de estudos.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies 
updating. 

There is not an established timing for the revision of the curriculum of the study programme. Applications 
to the programme are analyzed by the coordination committee in order to assure the scientific quality, 
originality, and up to date of the proposed research and study program. Applications to the doctoral 
programme supported by peer reviewed fellowships (e.g. FCT Ph.D. fellowships) are only analyzed by the 
coordination committee for confirmation of the adequacy to a specific specialty of the study cycle.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Virologia/Virology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Virologia/Virology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gustavo Nuno Barbosa Nolasco T: 30 TP:15; P:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nenhum outro/None

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

Pretende-se que os estudantes:
- ganhem a percepção da variabilidade, ubiquidade e diversidade dos vírus e da diferença entre vírus e 
organismos celulares. 
- Percebam as características particulares da evolução viral e da taxonomia viral.

Página 26 de 51ACEF/1415/08837 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e717899e-e06b-5abf...



- Tenham conhecimento sobre a estrutura do virião e dos processos moleculares pelos quais os vírus 
interactuam com o hospedeiro ao nível celular (focando aspetos relacionados com o vírus, nomeadamente 
os processos de entrada, replicação e expressão genómica e montagem e saída da célula e focando 
aspectos relacionados com a resposta defensiva inata do hospedeiro, nomeadamente o silenciamento 
génico e a indução de interferão).
- Tenham conhecimento dos princípios básicos da relação entre alguns vírus e oncogénese. 
- Percebam os fundamentos dos novos meios biomoleculares de terapia, prevenção antiviral e das 
utilizações biotecnológicas de vírus 
- Tenham conhecimento da metodologia de estudo, análise e diagnóstico de vírus.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This is a general virology course with special emphasis in mammalian viruses.
By the end of the course the student should:
- have the perception about the variability, ubiquity and diversity of viruses and their differences with 
cellular organisms.
- have the perception about particular aspects of viral evolution and taxonomy.
- have learnt the virion structure and the molecular processes through which viruses interact with the host 
at the cellular level (focusing virus related aspects namely, entry, replication and genomic expression, 
encapsidation and release and focusing host innate defensive response, namely gene silencing and 
interferon).
- have learnt the basic foundations of the viral related oncogenesis.
- understand the biomolecular aspects of virus based gene therapy and biotechnological uses of viruses.
- have learnt the methods for the study of viruses and their diagnosis

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Descoberta dos vírus como agentes infecciosos. Conceito(s) de vírus (actualidade).
2- Métodos biológicos, físicos e bioquímicos usados no estudo de vírus. Métodos de quantificação e 
diagnóstico. Diagnóstico molecular e serológico.
3- Introdução à diversidade viral. Classificação de Baltimore. O classificação do ICTV. 
4- Funções e estrutura da cápside. Tipos de simetria.
5- O genoma viral. Genomas de DNA e RNA. Variação genómica. Fidelidade da replicação. 
6- Processo infecioso:
Papel dos receptores. Processos de entrada.
Processos de montagem e saída da célula
Processos de expressão e replicação consoante a classificação de Baltimore (ref. Picorna-, Toga-, 
Orthomixo-, Reo-, Polioma-, Papiloma-, Herpes, Parvo-, Retro-, Hepadna-). Aspectos particulares de 
virologia humana para estas famílias – oncogénese, SIDA, HERVs, pandemias de gripe. 
7- Aplicações farmacêuticas e industriais de virus. Vetores para terapia génica.

6.2.1.5. Syllabus:
1 – Discovery of viruses as infectious agentes. Current concept(s) of viruses
2 – Methods used in the study of viruses. Methods for quantificationa and diagnosis. Molecular and 
serological diagnosis.
3- Viral diversity. Baltimore classification and ICTV taxonomic classification.
4- Function and structure of the capsid. Types of symmetry.
5- RNA and DNA viral genomes. Genomic variation. Replication errors.
6- Infectious process:
Receptors and entry processes. Encapsidation and release.
Genome expression and replication according to the Baltimore classification (ref. Picorna-, Toga-, 
Orthomixo-, Reo-, Polioma-, Papiloma-, Herpes, Parvo-, Retro-, Hepadna-). Particular aspects of human 
virology of the above families – oncogenesis, AIDS, HERVs, Flu pandemics.
7- Pharmaceutical and industrial uses of viruses. Viral vectors for gene therapy
Aplicações farmacêuticas e industriais de virus. Vectores para terapia génica

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

Os pontos 1, 3 parte de 5, dos conteúdos programáticos fornecem a perceção da variabilidade, ubiquidade 
e diversidade dos vírus e da diferença entre vírus e organismos celulares bem como das caraterísticas 
particulares da evolução e da taxonomia viral. No conjunto, estes pontos fornecem uma panorâmica sobre 
os vírus e as suas particularidades.
Os aspetos estruturais são abordados nos pontos 4 e parte de 5 dos conteúdos programáticos.
O conhecimento da interação vírus – célula é fornecido do ponto 6. Neste são explicados processos 
comuns de entrada e saída da célula e explicadas as particularidades estruturais e de expressão e 
replicação de vírus de diversas famílias ilustrando todas as classes de Baltimore. Em cada caso, conforme 
apropriado, são abordados aspetos da defesa inata celular e aspetos particulares como a oncogénese.
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A utilidade biotecnológica, com enfâse na terapia génica é abordada em 7.
Os aspetos metodológicos são abordados no ponto 2 e ilustrados em aulas práticas

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus items 1,3 and part of 5 provide the notions regarding variability, ubiquity and diversity of 
viruses their differences with cellular organisms as well as particular characteristics of viral evolution and 
taxonomy. As a whole these points provide a panoramic view of viruses.
The structural aspects are focused in points 4 and part of 5.
The virus – host cell interaction is studied in point 6. Here are presented the entry and release procedures 
common to a large number of viruses as well as particular aspects of the structure, expression and 
replication of several virus families, covering the Baltimore classification. In each case, if appropriate, 
particular aspects of the host innate response or other relevant aspects, as oncogenesis, are focused.

The biotechnological importance and uses of viruses is presented in point 7. 
The methodological aspects of virology are presented in point 2 and in the laboratorial sessions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas e teórico-práticas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula 
equipada com projetor de slides. 
As aulas práticas são realizadas em laboratório em que os alunos aplicam diversas metodologias 
relacionadas com o ponto 2 do programa. Nesta série de trabalhos realizadas com bacteriófagos os alunos 
aplicam métodos de quantificação por placas de lise, purificação viral, extração do genoma e etapas 
preliminares da sua caracterização.
Nas aulas teórico-práticas faz-se a aplicação dos conhecimentos analisando e discutindo artigos 
científicos ou questões postas pelo docente antecipadamente. 
A avaliação é feita por frequências ou por exame final (dispensa com 10 nas frequências). Em ambos os 
casos a matéria avaliada versa sobre as aulas teóricas, teórico-práticas e práticas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical and theoretical – practical lessons will use the expository method, using the debate to 
promote reflection and active participation of students. The class room will be equipped with a powerpoint 
projector. In part of the theoretical – practical lessons the students will apply their knowledge to solve 
questions posed in advance by the professo . Other theoretical – practical lessons are used to analyse and 
discuss relevant papers.
The practical sessions occur in a laboratory where the students develop several protocols focusing plaque 
assays, viral purification, genomic extraction and preliminary characterization which exemplify some of the 
methods presented in point 2 of the syllabus.
Student evaluation is done through two tests during the semester or a final examination. In both cases the 
matters under evaluation comprise all the subjects of the theoretical, theoretical–practical and practical 
classes. 

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

Ao nível universitário e em UC de pós-graduação, as aulas teóricas e práticas devem levar os alunos a 
raciocinar sobre a matéria a partir dos conceitos fundamentais anteriormente apreendidos. Este aspeto é 
estimulado através de questões levantadas pelo professor no decorrer das aulas teóricas e em particular 
teórico-práticas. Estas questões são transversais a diversos aspetos da virologia, para além dos que estão 
a ser lecionados nas aulas teóricas que imediatamente precederam. Em ambos os casos as apresentações 
(powerpoint) das aulas são fornecidas antecipadamente permitindo ao aluno interessado uma reflexão 
prévia sobre a matéria a abordar na aula seguinte.
O tipo de questões postas nos exames e nas frequências vem no seguimento das abordadas nas aulas e 
são também questões que obrigam a uma reflexão sobre a matéria em vez do descarregar de factos 
memorizados. 
Nas aulas práticas laboratoriais, para além do aspeto cognitivo, é estimulada a destreza manual e ilustrado 
o rigor de procedimentos necessários. As aulas práticas 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the Universitary level and in a teaching unit of the last curricular years of the course, the teacher should 
incite the student to reason based on the concepts previously acquired in this and other teaching units. 
This is made through the promotion of debate or questions raised by the teacher. The questions raised in 
the theoretical-practical lessons are transversal to several virology aspects and are previously provided by 
the professor so that the students can elaborate about them.

The kind of questions made in the exams and tests aim also to develop the reasoning about the studied 
maters instead of downloading memorized facts.

Besides the cognitive aspects, in the laboratorial sessions the development of manual skills is stimulated 
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and the rigour of procedures to accomplish the molecular diagnosis in routine conditions. The practical 
classes are supported by a set of developed protocols in which the fundaments of the methods are 
explained.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apresentações de slides das aulas teóricas e teórico-práticas.
Conjunto de protocolos desenvolvidos das aulas práticas/Besides the powerpoint presentations and the 
practical protocols, the students are encouraged to study through the following books.
Carter, J & Saunders, V. 2007. Virology. Principles and applications. John Wiley & sons Ltd. 383 pp.
bibliografia avançada/Advanced bibliography: Flint, S.J. et. All., 2009. Principles of Virology, 3rd edition. 2 
vols. ASM press. 1034 pp

Mapa X - Dinâmica de Ecossistemas Aquáticos/Dynamics of Aquatic Ecosystems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dinâmica de Ecossistemas Aquáticos/Dynamics of Aquatic Ecosystems

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Zambujal Chícharo – T:10; P:10; 10 TC; 2,5 S; OT:3,3

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Maria Branco Barbosa – T:5; P:5; S:2,5; OT:1,7

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

Reconhecer os componentes e processos-chave em ecossistemas aquáticos. Entender a diversidade dos 
processos primários e secundários de produção. Explicar a estrutura e as interações nas cadeias 
alimentares aquáticas. Entender o metabolismo do ecossistema global e interconectividade dos 
ecossistemas. Entender e funcionamento de diferentes ecossistemas aquáticos (por exemplo , mar 
aberto , dominado por macrófitas. Discutir as interações hidrologia - biota e gestão integrada de bacias 
hidrográficas e zonas costeiras Reconhecer estressores dos ecossistemas naturais e antrópicos e 
impactos das alterações globais nos ecossistemas aquáticos. Explicar os serviços dos ecossistemas. 
Entender as ferramentas de apoio à gestão sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas 
aquáticos (preservação, mitigação, recuperação). Usar o campo e de laboratório métodos e indicadores 
para avaliar e monitorar os processos e alterações no ecossistema aquático 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To recognize key components and processes in aquatic ecosystems. To understand diversity of primary 
and secondary production processes, players, driving forces, and patterns. To explain the structure and 
interactions within aquatic food webs. To understand global ecosystem metabolism and ecosystem 
interconnectivity. To understand and contrast functioning of different aquatic ecosystems (eg, open ocean, 
macrophyte-dominated, deep-sea, estuaries, riverine and lacustrine ecosystems, wetlands). To discuss 
hydrology-biota interactions and integrated management of river basin and coastal areas To recognize 
natural and anthropogenic ecosystem stressors and impacts of global change in aquatic ecosystems. To 
explain ecosystem services. To understand tools to support sustainable management of natural resources 
and aquatic ecosystems (preservation, mitigation, restauration). To use field and laboratory methods and 
indicators to evaluate and monitor processes and alterations in aquatic ecosystem. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Diversidade dos ecossistemas aquáticos. Produção aquática primária e secundária. Teias alimentares 
aquáticas: interações e fluxos detritos/predação. Metabolismo do ecossistema e interconectividade. A 
dinâmica de diferentes tipos de ecossistemas: oceano aberto, ecossistemas dominado por macrófitas, os 
ecossistemas de águas profundas, estuários, lacustres e ecossistemas fluviais e zonas húmidas. 
Interações hidrologia - biota e a gestão integrada das bacias hidrográficas e zonas costeiras. Pressão das 
mudanças globais sobre os ecossistemas aquáticos: contaminação, as zonas húmidas de degradação 
global e perda de conectividade do habitat, da acidificação do oceano, o consumo de água e de 
apropriação humana da produção primária líquida. Os serviços dos ecossistemas. Princípios de 
preservação, mitigação e recuperação. Elaboração de modelos conceituais de teias alimentares aquáticas. 
Métodos de campo, laboratoriais e indicadores de estado dos ecossistemas e impacto antropogénico.

6.2.1.5. Syllabus:
Diversity of aquatic ecosystems. Aquatic primary and secondary production: processes, players, local and 
global drivers and global patterns. Aquatic food webs: components, interactions and detrital/predation 
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fluxes. Ecosystem metabolism and interconnectivity. Dynamics of different ecosystem types: open ocean, 
macrophyte-dominated ecosystems, deep-sea ecosystems, estuaries, lacustrine and riverine ecosystems 
and wetlands. Relevance of hydrology-biota interactions and integrated management of river basins and 
coasts. Anthropogenic stressors and global change impacts on aquatic ecosystems: contamination, 
wetlands global degradation and loss of habitat connectivity, ocean acidification, water consumption and 
appropriation of net primary production. Ecosystem services. Principles and approaches to ecosystem 
preservation, mitigation, and restauration. Elaboration of conceptual models of aquatic food webs. Field, 
laboratory methods and indicators of ecosystem state and anthropogenic impact.

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

Os temas principais na dinâmica dos ecossistemas aquáticos, abrangendo todos os objetivos do curso. 
Conceitos relacionados com a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos são 
primeiramente apresentadas, a fim de facilitar a assimilação dos conceitos aplicados à dinâmica de 
ecossistemas específicos e à gestão sustentável dos ecossistemas. Em sessões de laboratório, técnicas 
básicas são inicialmente aplicada, para garantir competências práticas adequadas para posterior aplicação 
de técnicas quantitativas. As sessões de laboratório, seminários e atividades de trabalho de campo 
permitem a integração de aspectos teóricos, melhorando o desenvolvimento de várias competências 
transversais, incluindo pensamento crítico, prático, analítico, comunicação e habilidades de raciocínio. No 
geral, o conteúdo do curso e organização visam promover a integração de conceitos teóricos e 
habilidades práticas e analíticos relacionados, permitindo assim a obtenção de resultados de 
aprendizagem

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Course contents include main topics in Dynamics of Aquatic Ecosystems, covering all course objectives. 
Concepts related to the structure and functioning of aquatic ecosystems are firstly presented, in order to 
facilitate the assimilation of concepts applied to dynamics of specific ecosytems or ecosystem sustainable 
management. In laboratory sessions, basic techniques are initially applied, to ensure appropriate practical 
skills for subsequent application of quantitative techniques. Laboratory sessions, seminars and field work 
activities allow the integration of theretical aspects enhancing the development of multiple soft skills, 
including critical thiinking, practical, analytical, communication and reasoning skills. Overall, course 
contents and organization aim to promote the integration of theoretical concepts and related practical and 
analytical skills, thereby enabling achievement of learning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Este curso inclui: (i) aulas expositivas teórico ( 15h) , em salas equipadas com vídeo projetor; ( ii ) as 
sessões práticas de laboratório (15h ); (iii) o trabalho de campo (10 h); (iv) seminários com apresentação e 
discussão de temas específicos ( 5h); e ( v) sessões tutoriais (5h). Materiais de apoio são disponibilizados 
semanalmente, no site tutorial do curso.
Avaliação do curso compreende: (i) um artigo de revisão relacionado com um tópico específico do curso 
(40%), selecionado pelos alunos; e (ii) um teste escrito e / ou exame final, com (18%) componentes teóricas 
(42%) e práticas. A presença em pelo menos 75 % das aulas práticas, 50% do trabalho de campo, e 
conclusão / apresentação do documento de análise (> 9,5 pontos) são necessários para ser admitido a 
exame e aprovação. A classificação superior a 9,5 pontos na prova permite a isenção do exame. Teste e 
exame incluem perguntas de resposta curta, escolha múltipla e perguntas de interpretação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course includes: (i) theoretical expositive lectures (15 h), in rooms equipped with video-projector; (ii) 
practical laboratory sessions (15 h); (iii) field work (10 h); (iv) seminars with presentation and discussion of 
specific topics (5 h); and (v) tutorial sessions (5 h). Learning support materials are made available, on a 
weekly basis, at the course tutorial web site.

Course assessment comprises: (i) a review paper related to a specific course topic (40%), selected by the 
students; and (ii) a written test and/or final exam, with theoretical (42%) and practical (18%) components. 
Attendance to at least 75% of practical sessions, 50% of field work, and completion/presentation of the 
review paper (>9.5 points) are required to be admitted to exam and approved. A rating higher than 9.5 
points in the test allows exam exemption. Test and exam include short reply questions, multiple choice and 
interpretation questions. 

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

A informação é fornecida aos alunos de forma progressiva, para promover a assimilação e consolidação 
dos conteúdos do curso. Palestras, com períodos frequentes para a participação dos estudantes, são em 
primeiro lugar usado para apresentar conteúdos teóricos. Atividades de trabalho de campo incluem visitas 
aos naturais (por exemplo, sapais e do estuário) e dos ecossistemas aquáticos artificiais (reservatório da 
barragem de Alqueva), e proporcionar experiência prática em técnicas de levantamento ecológico. Em 
seguida, as primeiras sessões práticas são usados para formular modelos conceituais de cadeias 
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alimentares aquáticas e avaliar criticamente os modelos atualmente disponíveis. As sessões práticas de 
laboratório e de informática são usadas para aplicar técnicas de laboratório e de análise de indicadores 
para avaliar e monitorar processos e alterações nos ecossistemas aquáticos. Aa atividades práticas 
permitem a aquisição de conceitos e técnicas prática, analítica, crítica e habilidades para resolver 
problemas, contribuindo para a integração dos conceitos teóricos. Os seminários constituem uma 
oportunidade para explorar e desenvolver temas específicos do curso, de interesse para estudantes, e 
promover o desenvolvimento de habilidades de comunicação e raciocínio orais. Sessões tutoriais são 
utilizados para apoiar a preparação de trabalhos teóricos e discutir análises de resultados práticos, 
desenvolvidos durante o período de estudo independente. Os materiais de apoio disponibilizados 
semanalmente, no site tutorial do curso, permitem uma distribuição equilibrada do esforço de estudo.
Integração das horas de contacto (50 h), atividades de estudo independente de época (118 h) e interações 
entre estudantes e professores (e-mail , escritório ) fora da sala de aula, promovem ativamente a realização 
e a consolidação dos resultados da aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Information is provided to students progressively, to promote assimilation and consolidation of course 
contents. Lectures, with frequent periods for student participation, are firstly used to present theoretical 
contents. Field work activities include visits to natural (e.g., saltmarshes and estuary) and artificial aquatic 
ecosystems (Alqueva dam hydroelectric power plant and reservoir), and provide practical experience on 
ecological survey techniques. Then, first practical sessions are used to formulate conceptual models of 
aquatic food webs and critically evaluate currently available models. Following practical laboratory and 
computer sessions are used to apply laboratory techniques and analyze indicators to evaluate and monitor 
processes and alterations in aquatic ecosystems. Practical activities allow the acquisition of practical, 
analytical, critical and solving skills, and further integration of theoretical concepts. Seminars provide an 
opportunity to explore and further develop specific course topics, of interest to students, and promote the 
development of oral communication and reasoning skills. Tutorial sessions are used to support the 
preparation of theoretical work and discuss analyses of practical results, both developed during the 
independent study period. Learning support materials, made available on a weekly basis, allow a balanced 
distribution of the study effort. 
Integration of contact hours (50 h), independent study period activities (118 h) and out-of-class interactions 
between students and lecturers (email, office) actively promotes the achievement and consolidation of 
learning outcomes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barbosa A.B., Chícharo M.A. 2011. Hydrology and Biota Interactions as Driving Forces for Ecosystem 
Functioning. In: Wolanski E. and McLusky D.S. (Eds.) Treatise on Estuarine and Coastal Science, 10: 7–47. 
Waltham: Academic Press.
Bode, A., J Bueno, Á. López-Urrutia, F. Villate, I. Uriarte, A. Iriarte, M.T. Alvarez-Ossorio
Kaiser, M.J., Atrrill, M.J., Jennings, S., Thomas, D.N., Barnes, D.K.A., Brierley, A.S., Polunin, N.V.C., 
Raffaelli, D.G. & Willimas, P.J. le B., 2011. Marine Ecology: processes, systems, and impacts, 2nd Ed., 
Oxford University Press, 557 p.
Vörösmarty, C.J., M. Meybeck, B. Fekete, K. Sharma, P. Green, J. P.M. Syvitski, 2003. Anthropogenic 
sediment retention: major global impact from registered river impoundments. Global and Planetary Change 
39: 169–190
Wolanski, E., L. Chícharo, M.A. Chícharo 2008. Estuarine Ecohydrology. In Sven Erik Jørgensen and Brian 
D. Fath (ED), Ecological Engineering. Vol. [2] of Encyclopedia of Ecology. Oxford: Elsevier, 5, pp. 1413-1422

Mapa X - Descoberta de Fármacos anti-cancerígenos / Discovery of anticancer drugs

6.2.1.1. Unidade curricular:
Descoberta de Fármacos anti-cancerígenos / Discovery of anticancer drugs

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Wolfgang Link - 20 T; 5 OT; 5 S

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Richard Hill

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

Pretende-se que os alunos adquiram um conhecimento detalhado das conceptos envolvidos no 
Descoberta e desenvolvimento de fármacos anti-carcerígenos Deste modo assegura-se que compreendam 
a num organismo multicelular e como falhas nesse procesopossam estar na origem da génese de uma 
célula cancerosa. Em particular procura-se que aprendam mecanismos de controlo do metabolismo por 
actuação ao nivel genético e ao nível de modificações pós-traducionais de proteínas, discutindo-se como 

Página 31 de 51ACEF/1415/08837 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e717899e-e06b-5abf...



exemplos alguns processos responsáveis por transformação celular e oncogénese, ou seja a introdução 
dos conceitos da biologia molecular e genética do cancro.
Simultaneamente pretende-se que os alunos aprendam a interpretar dados contidos em artigos científicos 
publicados em revistas internacionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students acquire a detailed knowledge of fetuses involved in the discovery and 
development of anti-carcerígenos drugs this way ensures that they understand the in multicellular 
organisms and failures that procesopossam have caused the genesis of a cancer cell. In particular looking 
to learn metabolic control mechanisms for action at the genetic level and the level of post-translational 
protein modifications, discussing as examples some processes responsible for cell transformation and 
oncogenesis, ie the introduction of biology concepts and molecular genetics of cancer.
At the same time it is intended that students learn to interpret data contained in scientific articles 
published in international journals.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Processo de descoberta e desenvolvimentos de novos tratamentos para cancro;
• PROCESSO DE DESCOBERTA: Compreensão da doença; identificação de alvos terapêuticos; Validação 
de alvos; Identificação do alvo principal; Testes de segurança iniciais (farmacocinética); Optimização do 
alvo principal; Testes pre-clínicos.
• PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO: Aplicação e segurança do novo fármaco; Ensaios clínicos Fase 1; 
Ensaios clínicos Fase 2; Ensaios clínicos Fase 3; Produção; Ensaios de Fase 4 e estudos de seguimento.

6.2.1.5. Syllabus:
• Processo de descoberta e desenvolvimentos de novos tratamentos para cancro;
• PROCESSO DE DESCOBERTA: Compreensão da doença; identificação de alvos terapêuticos; Validação 
de alvos; Identificação do alvo principal; Testes de segurança iniciais (farmacocinética); Optimização do 
alvo principal; Testes pre-clínicos.
• PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO: Aplicação e segurança do novo fármaco; Ensaios clínicos Fase 1; 
Ensaios clínicos Fase 2; Ensaios clínicos Fase 3; Produção; Ensaios de Fase 4 e estudos de seguimento.

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

A comunidade investigaçao docâncro adquiriu conhecimento significativo que permitiu a transição a 
descoberta moderna da drogas para as terapias direcionadas. Estas novas estratégias prometem facilitar 
tratamentos eficazes e menos tóxicos para os câncros humanos e têm o potencial para ser personalizados 
para cada paciente individual. O futuro de terapias direcionadas dependerá de três fatores principais: (i) a 
compreensão detalhada das anomalias genéticas moleculares que conduzem a diferentes subconjuntos de 
câncro, (ii) um grupo amplio de fármacos dirigidos contra tais lesões e (iii) o uso adequado de diagnóstico 
para identificar pacientes que são susceptíveis de responder e para detectar sinais precoces de resposta 
ou de drogas ou resistência adquirida. O programa cobre assim o ensino da conceptos de alvos 
moleculare. Será dada particular atenção aos proceso de descoberta e validaçao de alvos moleculares 
como ponto de partida para a descoberta de farmacos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The cancer-research community acquired a critical mass of significant knowledge that allowed for the 
transition of modern anticancer drug discovery from cytotoxic towards targeted therapies. These novel 
strategies hold promise for facilitating effective, less toxic treatments for human cancers and have the 
potential to be personalized for each individual patient. The future of targeted therapies will depend on 
three key factors:(i) detailed understanding of the molecular genetic abnormalities that drive different 
subsets of cancer, (ii) a rich pipeline of compounds targeting such lesions and (iii) the appropriate use of 
companion diagnostics, both to prescreen patients that are likely to respond and to detect early signs of 
either drug response or acquired resistance. Program thus covers the teaching of concepts of molecular 
targets based on specific alterations in cancer cells. Particular atten is paid to target discovery, target valid 
as a starting point to carry out targ drug discov

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dois terços das aulas será ocupado com a leccionação do conteudo programático, sendo disponibilizados 
aos alunos todos os slides utilizados nas mesmas. O ultimo terço das aulas será dedicado à apresentação 
e discussão de artigos científicos diversos, fornecidos pelo docente. As apresentações dos artigos serão 
realizadas quer pelos alunos quer pelos docentes. A avaliação será feita mediante um exame final (75% da 
nota) e a apresentação de um artigo (25% da nota

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Two-thirds of the classes will be busy with the teaching of the program content, being made available to all 
students. The last third of the classes will be dedicated to the presentation and discussion of various 
scientific articles, provided by the teacher. The presentations of items will be carried out either by the 
students or by teachers. Evaluation will be done through a final exam (75% of grade) and the presentation 
of an article (25% of grade)

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

As aulas serão leccionadas porWolfgang Link, docente e investigador experiente da Descoberta e 
desenvolvimento de fármacos anti-carcerígenos. Os artigos seleccionados para discussão serão 
seleccionados de modo a que cubram o conteudo programático leccionado nas aulas. Com a 
apresentação e discussão dos artigos permitirá que os alunos revejam a matéria leccionada nas aulas e 
que possam simultaneamente esclarecer duvidas e clarificar conceitos. A apresentação e discussão de 
artigos permitirá ainda que os alunos adquiram experiência na leitura e interpretação de dados contidos 
em artigos cientificos, para além de tomarem conhecimento das técnicas utilizdas na obtenção dos mesmo

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes will be taught by Wolfgang Link, lecturer and experienced researcher of in the field of discovery 
and development of anti-carcerígenos drugs. The articles selected for discussion will be selected to cover 
the programmatic content taught in class. The presentation and discussion of articles will allow students 
to review the material taught in class and can simultaneously clarify doubts and clarify concepts. The 
presentation and discussion of articles also allow students to gain experience in reading and interpreting 
data contained in scientific articles, as well as become aware of techniques used in the field.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Molecular Biology of the Cell” - Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith 
Roberts, Peter Walter. 5th edition 2007. Garland Science. 
“Molecular Targeting in Oncology (Cancer Drug Discovery and Development) by Karen Antman, Howard L. 
Kaufman (Editor), Scott Wadler 2008 Humana press
“Drug Discovery and Development - Present and Future” Edited by Izet M. Kapetanovic InTech 2011
“Drug Discovery and Development: Technology In Transition” 1e (Paperback) By: Humphrey P. Rang 2006 
Elsevier Science Health Science div

Mapa X - Seminário / Seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário / Seminar

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Direção de curso / Course Director

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Orientador; carga lectiva não contabilizada / Supervisor; not taken into account in teaching load

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

Os seminários têm vários benefícios entre os quais permitir que os estudantes tenham contacto com uma 
diversidade de temas, aprendam novas técnicas, cultivem a capacidade analítica e crítica, obtenham 
inspiração para os seus próprios trabalhos, e potenciar a realização de contactos com outros 
investigadores. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Seminars have many benefits allowing students to become in contact with a diversity of themes, learn new 
techniques, cultivate analytical and critical capacities, obtain inspiration for their work and start new 
contacts

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os estudantes participam anualmente em 10 seminários organizados pelo curso doutoral ou pelos centros 
de investigação da Universidade do Algarve (UAlg) cujo conteúdo se enquadra na área das ciências 
biológicas. No caso de o aluno estar fora da UAlg, esta participação poderá ser substituída por outra 
equivalente a decorrer na instituição externa de acolhimento do doutorando.
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6.2.1.5. Syllabus:
Students participate annually in 10 seminars organized by the doctoral programme or by the research 
centres at the University of Algarve (UAlg) which contents is biological sciences. When the student is 
visiting another institution, this participation can be replaced by an equivalent one.

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

A participação em seminários contribuirá para que os estudantes o adquiram uma compreensão 
sistemática e alargada das ciências biológicas e dos métodos de investigação, através do contacto com 
temas diversos, o desenvolvimento da capacidade de avaliação crítica, assim como identificar 
oportunidades de colaboração e desenvolvimento de investigação no âmbito da tese.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Participation in seminars helps students to acquire a systematic and wider understanding of biological 
sciences and research methods through contact with diversified topics, the development of critical 
evaluation capacities, as well as to identify opportunities for collaboration and to develop the thesis work.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Não existe uma metodologia especificada de ensino. Os estudantes são encorajados a questionar os 
palestrantes e a estudar com maior profundidade os assuntos que são tratados que lhes são mais 
atrativos ou relevantes. Os estudantes têm de participar no mínimo em 10 seminários anualmente para 
obterem os créditos necessários.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There is not a predetermined teaching methodology. The students are encouraged to question the lecturer 
and to develop a more in depth study of the subjects of the seminars which are more attractive or relevant. 
Students have to participate annually in at least 10 seminars in order to obtain the necessary credits.

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

aprendizagem da unidade curricular (3000 caracteres)
Um dos objectivos do doutoramento é proporcionar aos estudantes autonomia na abordagem dos temas e 
procura de soluções. A participação em seminários é uma actividade individual cujo objectivo é procurar 
alargar a compreensão de temas da biologia através de auto-estudo, assumindo a interação com os 
palestrantes um papel esclarecedor nesse âmbito.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
One of the objectives of the doctoral programme is to promote student’s autonomy in the study and in 
finding solutions. Participation in seminars is an individual activity with the objective of widening the 
understanding of biology through self-study, and the interaction with the lecturers has a clarifying role

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não tem bibliografia de consulta obrigatória / No obligatory bibliography

Mapa X - Plano de Tese / Thesis Plan

6.2.1.1. Unidade curricular:
Plano de Tese / Thesis Plan

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Direção de curso sem carga lectiva atribuída / Course director; no teaching time allocated

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Orientador(es); sem carga lectiva atribuída

Supervisor(s), no teaching time allocated 
Doctoral programme directors to approve thesis plan; no time allocated

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes):
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O objectivo do plano de tese é a apresentação por escrito de uma revisão da literatura e do plano de 
trabalho. Pretende-se que os estudantes i) desenvolvam a capacidade de realizar pesquisas bibliográficas, 
ii) aprendam a analisar e sumariar informação publicada, iii) desenvolvam um plano de trabalho, iv) 
desenvolvam capacidades de escrita científica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of the thesis plan is to present a literature review and the plan of work. Thus it aims the 
students i) to develop the capacity to carry out targeted literature searches, ii) learn how analyse and 
summarize published information, iii) to develop a plan of work, iv) to develop scientific writing skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A revisão bibliográfica e o plano detalhado da tese são apresentados por escrito ao fim do primeiro ano e 
oralmente no encontro anual do programa doutoral. O plano de tese deve conter: i) os antecedentes e 
objectivos da tese; ii) uma revisão estado-da-arte da literatura sobre o tópico em investigação; iii) um 
plano de trabalho que inclua a estratégia e metodologias.

6.2.1.5. Syllabus:
The literature review and fully fledged thesis plan is presented at the end of the first year in a written form 
and orally during the annual meeting of the PhD programme. The thesis plan should contain: i) The 
background information and objectives of the thesis ii) a detailed state-of-the-art review of the literature 
about the topic of investigation; iii) a work plan including the approach methodologies.

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

A realização do plano de tese é um passo importante de preparação para os trabalhos experimentais, já 
que garantem que o estudante adquira desde o início um conhecimento aprofundado sobre o tema e 
planeie a tese adequadamente, contribuindo para aquisição mais rápida da autonomia que se espera de 
uma tese de doutoramento. As aptidões básicas serão transmitidas através de uma abordagem centrada 
no estudante em interacção com o(s) orientador(es). 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The thesis plan is an important step for the preparation of experimental work, as it guarantees the student 
acquires from the beginning a deep knowledge of the subject and is able to adequately plan the thesis, 
contributing for a more rapid autonomy by the student as required in a doctoral thesis. The transmission of 
basic skills and aptitudes is centred on student in interaction with the supervisor(s)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O(s) orientador(es) acompanha(m) todos os aspectos do projeto de tese, desde a orientação da revisão 
bibliográfica ao planeamento dos trabalhos experimentais. O plano de tese é apresentada na reunião anual 
do programa doutoral e o documento escrito é submetido à direção do programa doutoral para aprovação. 
O projecto de tese é um processo de aprendizagem ativa centrada no aluno sob a supervisão do 
orientador e a abordagem é adaptada para responder às necessidades de aprendizagem individuais de 
cada estudante.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The supervisor(s) guide(s) all aspects of the thesis plan, from the bibliographic review to the planning of 
the experimental work. The thesis plan is presented at the annual doctoral programme meeting and the 
written is submitted to the programme directorship for approval. The thesis plan is an active learning 
process adapted to respond to individual needs of each student.

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

Depois dos estudantes selecionarem orientador e tema de tese iniciam o processo de recolha de 
informação para construir a sua base de conhecimento de acordo com o estado-da-arte na área do seu 
trabalho. Os estudantes são encorajados a trabalhar de forma independente para que desenvolvam a 
capacidade de recolher e rever criticamente a literatura, delinear experiências, aprender e aplicar 
metodologias e interpretar resultados. O grau de interação com o orientador depende da autonomia e das 
competências do estudante. O estudante também tem a oportunidade de aprender através da interação 
com os colegas no laboratório e em sessões tutoriais com o orientador onde são discutidas temas tais 
como: a) identificar o problema científico, b) potenciais abordagens experimentais.
Desta abordagem deve de resultar o seguinte conhecimento e compreensão:
- Revisão e análise bibliográfica do tema;
- Identificação de hipóteses e de potenciais abordagens científicas para a sua investigação;
Competência transversal:
- Utilização do Português / Inglês (oral e escrito) claro e apropriado para a UC.
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- Exposição de opiniões e comentários bem justificados.
- Demonstração de capacidade crítica

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the thesis topic and supervisor chosen, the student initiates the process of compiling information to 
build his/her knowledge base according to the state-of-the-art of the subject. Students are encouraged to 
work independently in order to develop the capacity to search and critically analyse the literature, outline 
experiments, learn and apply methodologies and interpret results. The degree of interaction with the 
supervisor will vary with the autonomy and competences of the student. The student also has the 
opportunity to learn through interaction with laboratory colleagues and tutorial sessions with the 
supervisor where themes discussed include: a) identification of the scientific problem, b) potential 
experimental approaches,.
From this approach the following knowledge and comprehension should be achieved:
- Review and bibliographic analysis of the theme;
- Identification of hypotheses and potential scientific approaches for research;
Transversal skills:
- Use of clear and appropriate Portuguese / English (orally and written);
-nDemonstration of capacity to critically analyse work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Varia com o tema escolhido / Varies with the topic of research chosen

Mapa X - Tese / Thesis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese / Thesis

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Direção de curso; sem carga lectiva atribuída/Course director; no teaching time allocated

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
orientadores, sem carga lectiva atribuída. A unidade curricular é orientada por doutores ou por 
especialistas de mérito reconhecido da Universidade do Algarve ou de outra instituição ou unidade de 
investigação nacional ou estrangeira. 
Supervisor(s), no teaching time allocated. The thesis is supervised by doctorate holders or recognized 
experts from the University of Algarve or another research institute or university, national or from abroad

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

O objectivo da tese é que os estudantes desenvolverem e demonstrarem que têm a capacidade de 
identificar questões científicas e formular hipóteses, de conceber experiências para testar hipóteses, para 
organizar e levar a cabo trabalho experimental, e analisar, discutir e escrever os resultados à luz do estado 
da arte. Os estudantes preparam uma tese que requer que aprendam a comunicar o seu trabalho de uma 
forma concisa e clara e demonstrem que os resultados constituem um avanço significativo no estado da 
arte e atinja padrões de qualidade e rigor internacionais. Os estudantes devem aprender a preparar e 
escrever artigos científicos, apresentando o trabalho para revisão por pares na comunidade internacional. 
A escrita da tese serve para incutir a compreensão da importância e qualidade do rigor intelectual na 
realização de ciência e na necessidade inequívoca de padrões éticos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of the thesis is for the students to develop and demonstrate the capacity to identify key 
scientific questions and formulate hypothesis, conceive experiments aimed at responding to test the 
hypothesis, to organize and carry out the experimental work, and analyze, discuss and write the results in 
light of the state-of-the-art. 
The students prepare a thesis which requires that they learn to communicate their work in a concise and 
clear way and demonstrate that the project outcome significantly advances the state of the art and attains 
International standards of quality and rigor.
Students should learn how to prepare and present a scientific article through presentation of their work for 
peer review to the International scientific community. The thesis writing serves to instill an understanding 
of the importance of quality and intellectual rigor in the pursuit of science and also the need for 
unquestionable ethical standards.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Não existe nenhum conteúdo científico específico associado à tese pois varia de acordo com o tema 
escolhido. Em geral, esta UC pretende que os alunos sejam capazes de identificar questões científicas, 
planear um estudo científico, executar experiências no laboratório ou no campo, analisar e interpretar 
resultados bem como desenvolver aptidões na escrita e apresentação de uma tese original. Todos os 
alunos devem adquirir as mesmas capacidades básicas para concluir com êxito a tese. 
Um componente importante do programa doutoral consiste no desenvolvimento de aptidões de 
comunicação para a aquisição de competências na apresentação dos resultados científicos resultantes da 
tese em publicações internacionais com revisão por pares, bem como através de comunicações orais ou 
por painéis em reuniões internacionais. Conhecimentos sobre os padrões éticos em trabalhos científicos 
são transmitidos através da tutoria e recursos online.

6.2.1.5. Syllabus:

There is no fixed scientific content as it varies according to the thesis theme. Overall the UC instructs 
students on how to identify scientific questions, how to plan a scientific study, execution of laboratory 
based experiments and associated technical competence, analysis and interpretation of results and writing 
and presenting an original thesis. All students should acquire the same basic skills to successfully 
complete their Thesis and students build their own knowledge and skills base with the input of the 
supervisor in a one on one tutorial situation. 
A key component of the program is training in communication skills so students gain competence in 
reporting the scientific outcomes of their thesis in International refereed publications and also talks and 
posters at International meetings. Training in ethics and accepted standards for scientific work are through 
via tutorials and using on-line resources. 

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

O objectivo primordial consiste na elaboração de uma tese original, um documento onde se encontra 
descrito o estado-da-arte, as experiências realizadas e a análise, interpretação e discussão dos resultados 
e principais conclusões. O conteúdo do programa responde directamente ao objectivo da UC. As aptidões 
básicas serão transmitidas através de uma abordagem centrada no aluno e sob a orientação do (os) 
orientador (es). Os alunos são incentivados a apresentar o trabalho desenvolvido na tese em publicações 
internacionais com revisão por pares e em reuniões científicas internacionais. No final da tese de alunos 
adquirem autonomia suficiente e possuem as capacidades necessárias para prosseguir uma investigação 
científica independente ou para trabalhar na industria.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The overarching aim of this UC is the preparation of an original thesis, which is a document presenting the 
state-of-the-art, experiments and analysis and interpretation of the outcome and conclusions. The contents 
of the program respond directly to the objective of the UC. Students will be trained in key methods and 
approaches in the area of biotechnology; they will have learnt how to analyze and interpret their results 
and to present and discuss them in a clear and logical manner taking into account the state-of-the art. The 
basic skills will be acquired through a student centred approach but under the guidance of a supervisor. 
Students are encouraged present their thesis work in International peer reviewed publications and at 
International scientific meetings. At the end of the thesis students will have gained sufficient autonomy 
and the necessary skills to conduct independent research or to work in industry.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O orientador acompanha todos os aspectos do projeto de tese e o progresso dos trabalhos é formalmente 
estabelecido através de um relatório anual de progresso submetido à direção do programa doutoral. A tese 
é examinada em público por um júri composto por pelo menos cinco especialistas na área (pelo menos 2 
externos à Ualg). O documento escrito pode ser redigido na forma de uma tese tradicional (Introdução, 
Material e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões) ou apresentado sob a forma de uma compilação 
de vários artigos científicos resultantes do trabalho desenvolvido, com uma Introdução e Discussão 
Gerais. A tese pode ser redigida em Inglês ou Português e deve conter um resumo em Português e Inglês. 
O trabalho de tese é um processo de aprendizagem activa centrada no aluno sob a supervisão do 
orientador e a abordagem é adaptada para responder às necessidades de aprendizagem individuais de 
cada aluno.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The supervisor accompanies all aspects of the thesis project and progress is formally established when 
students present their annual progress report to the direction of the doctoral programme. 
The thesis is examined in public by a jury composed of at least 5 experts in the field (at least 2 from 
outside the UAlg). The written document may be in the form of a traditional thesis (Introduction, Materials 
and Methods, Results, Discussion and Conclusions) or can be the compilation of several scientific articles 
resulting from the thesis work, with a General Introduction and Discussion. The thesis may be written in 
English or Portuguese and should have an abstract in both Portuguese and English. 
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The thesis work is an active learning process centered on the student and is directly mentored by the 
supervisor and the approach is adapted to fit the learning needs of each student. 

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

O trabalho de tese é realizado sob supervisão e o grau de interação com o orientador depende da 
autonomia e das competências que o aluno transmite para o trabalho de tese. Os alunos são encorajados 
a trabalhar de forma independente para que desenvolvam a capacidade de recolher e rever continuamente 
e criticamente a literatura, delinear experiências, aprender e aplicar metodologias e interpretar resultados. 
O aluno também tem a oportunidade de aprender através da interação com os colegas no laboratório e em 
sessões tutoriais com o orientador onde são discutidas temas tais como: a) identificar o problema 
científico, b) potenciais abordagens experimentais, c) planear experiências, e realizar análise laboratorial e 
d) recolha e interpretação dos dados.
Desta abordagem deve de resultar o seguinte conhecimento e compreensão:
- Identificação de hipóteses e de potenciais abordagens científicas para a sua investigação;
- Exposição do trabalho prático e resultados previstos no contexto referencial teórico;
- Delinear e realizar experiências, identificar problemas e desenvolver estratégias para a sua resolução;
- Aprender a manter um caderno de laboratório onde anotar todas as informações pertinentes e 
necessárias sobre os métodos, resultados e interpretação dos resultados;
- Desenvolver capacidade para discutir o trabalho experimental e os resultados com os colegas e com o 
orientador numa perspectiva racional e lógica.
- Planear e escrever uma tese.
Competências transversais:
1) Utilização do Português / Inglês (oral e escrito) compreensível e apropriado para a UC.
2) Exposição de opiniões e comentários bem justificados.
3) Demonstração de capacidade crítica.
4) Colaboração com os colegas e adquirir atitude responsável e ética perante o trabalho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The thesis work is carried out under supervision and the degree of interaction with the supervisor will 
depend on the autonomy and skills the student brings to the thesis work. Students are encouraged to work 
independently so that they develop the capacity to continuously collect and critically review the literature, 
delineate experiments, learn and apply methodologies and interpret results. The student also has the 
opportunity to learn through interaction with colleagues in the laboratory and in tutorials with the 
supervisor, which cover issues such as, how to identify the scientific problem, the potential experimental 
approaches to a problem, how to plan and design experiments, and how to perform laboratory analysis, 
collect and interpret data. 
This approach taken should result the following knowledge and understanding:
- identification of hypothesis and identification of potential scientific approaches for its investigation;
- place the practical work and foreseen outcomes in the context of the theoretical background; 
- delineate experiments, conduct experiments, identify problems and develop strategies for their 
resolution;
- learn how to maintain a laboratory notebook so it contains all the pertinent and necessary information 
about the methods, results and interpretation of the results; 
- capacity to discuss experimental work and results with colleagues and with the supervisor in a rational 
and logical manner;
- planning and writing of the thesis. 
Transversal skills:
1) Use of Portuguese / English (oral and written) understandable and appropriate for the UC .
2) Presentation of views and well-reasoned comments.
3) Demonstration of critical capacity.
4) Collaborate with colleagues and develop a responsible and ethical attitude towards work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Depende do tema de dissertação escolhido / Bibliography is dependent on the thesis theme chosen

Mapa X - Apresentações nas jornadas anuais de doutorandos/Presentation at annual meeting of doctoral 
students

6.2.1.1. Unidade curricular:
Apresentações nas jornadas anuais de doutorandos/Presentation at annual meeting of doctoral students

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Direção de curso / Course Director; the role is not taken into account in teaching load
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Orientador; carga lectiva não contabilizada / Supervisor; not taken into account in teaching load

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

A apresentação na jornada anual de doutorandos destina-se a proporcionar aos estudantes a 
oportunidade de apresentar o plano da tese e o progresso dos seus trabalhos perante o conjunto dos 
estudantes do programa doutoral e orientadores permitindo diálogo científico e crítica. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The presentation at annual meeting of doctoral students aims at allowing the students the opportunity to 
present their thesis plan and progress of work to the other doctoral students and supervisors in order to 
have a scientific dialogue and critique. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os estudantes entregam um relatório anual, preparam as apresentações orais com base no trabalho 
realizado durante o ano e apresentam na reunião anual de Julho durante 20 minutos seguido de 10 
minutos de discussão. A direcção de curso com o orientador discutem o progresso realizado e decidem se 
são necessárias acções correctivas.

6.2.1.5. Syllabus:
Students submit their annual report, prepare their oral presentations based on the work carried during the 
year, and present at the July annual meeting during 20 minutes followed by 10 minutes discussion. The 
course directors and supervisor(s) will then discuss progress and decide if corrective actions need to be 
taken.

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

O encontro anual é uma oportunidade de treino na apresentação oral, de aferição do progresso realizado e 
de discussão científica. Ao permitir o encontro de ideias e experiências entre os vários estudantes e os 
seus orientadores contribui conjuntamente com a participação em seminários e conferências para 
organizar e comunicar ideias e resultados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The annual meeting is an opportunity to practice oral communication, check progress and scientific 
discussion. It enables the exchange of ideas and experiences between the students and supervisors and 
together with participation in seminars and conferences it contributes to organize and communicate ideas 
and results. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
É pedido aos estudantes que enviem com antecedência os relatórios anuais de progresso e um sumário 
das apresentações. A reunião é organizada durante um ou dois dias consoante o número de estudantes a 
apresentar sendo solicitado aos orientadores que estejam presentes. Outros membros da faculdade 
podem também estar presentes. Os estudantes apresentam o trabalho durante 20 minutos seguido de 10 
minutos de discussão com os membros do público. Depois das apresentações os coordenadores do 
programa doutoral reúnem com os orientadores para avaliar o progresso. Quaisquer medidas correctivas 
são discutidas com o orientador e estudante em causa.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The students are asked to send in advance their written annual reports of progress and a summary of their 
presentations. The meeting is organized as one or two days depending on the number of students and 
supervisors are requested to be present. Other faculty members may also be present. The students present 
their work for 20 minutes followed by 10 minutes of discussion with members of the public. After the 
presentations, doctoral programme coordinators meet with student supervisors to evaluate progress. Any 
corrective measures needed are discussed with supervisor and student

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

O objectivo da unidade de crédito é proporcionar aos estudantes a oportunidade de apresentar o plano da 
tese e/ou o progresso dos trabalhos perante o conjunto dos estudantes do programa doutoral e 
orientadores permitindo diálogo científico e crítica. Durante a reunião anual os estudantes expõem o 
progresso realizado e recebem o comentário pelos pares, constituindo simultaneamente um momento de 
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discussão científica e avaliação de progresso, reforçando o papel do diálogo científico no progresso da 
investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The obective of the annual meeting is to provide students with the opportunity to present their thesis plan 
and/or work progress before the other students of the doctoral programme and supervisors allowing for 
scientific dialog and criticism. During the annual meeting students present their work and receive feedback 
from their peers, in what represents at the same time scientific discussion and evaluation of progress, 
emphasizing the role of dialog in the scientific process. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não tem bibliografia de consulta obrigatória /n No obligatory bibliography

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares. 

A forma flexível em como são identificadas as UCs optativas, seminários, cursos avançados, estágios, 
etc., adaptadas ao percurso académico anterior do candidato e da sua necessidade de formação e tendo 
em vista o tópico do seu trabalho de investigação e de tese, encontra-se em plena consonância com o 
objetivo central da aprendizagem do curso: a aquisição de competências que permitam ao recém-
doutorado realizar de forma independente e autónoma investigação científica atualizada e de qualidade

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The flexible way the courses, seminars, advanced courses, additional training, etc. are identified, having 
into consideration the previous academic background of the candidates, the thematic of the research and 
the thesis and the needs in additional education, are in total consonance with the main goal of the study 
cycle: acquisition of the competencies that will allow the new Ph.D. to perform high quality and up to date 
independent research.

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

Cada estudante preenche um plano de formação individual (PFI) onde são registadas a participação 
prevista e realizada nas várias unidades de crédito. Uma unidade de crédito corresponde a 28 horas de 
trabalho individual na Universidade do Algarve. Os alunos podem realizar disciplinas que fazem parte do 
currículo de cursos já estabelecidos e portanto previamente creditadas ou participar em seminários, 
workshops ou cursos avançados. Para estes, normalmente é considerada a informação disponível pelos 
organizadores sobre o trabalho esperado e ECTS. Nos casos em que tal não acontece a comissão de curso 
faz uma avaliação em função dos conteúdos e trabalho estimado. É geralmente aceite que a elaboração de 
uma dissertação de doutoramento na área das Ciências Biológicas exige um trabalho em exclusividade 
não inferior a três anos. Por essa razão esta componente corresponde a um total de 180 ECTS. Cada ano 
curricular será cumprido num período de 40 semanas (1680 horas).

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
Each student fills in an individual training plan (PFI) where the foreseen and completed units of credit (UC) 
are registered. One UC is 28 hours at the University of Algarve. Students can complete disciplines from the 
curriculum of other established courses, therefor previously credited, or participate in seminars, 
workshops or advanced courses. For these, normally the information available by the organizers about 
expected work and ECTSs is considered. In other cases the course committee evaluates content and 
estimated work to derive ECTS. It is generally accepted that a doctoral dissertation in Biological Sciences 
demands exclusivity of no less than 3 years and a total of 180 ECTS. Each curricular year is completed in 
40 weeks - 1680 hours. 

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

A comissão de curso verifica através do PFI de cada estudante e das jornadas anuais, além de reuniões 
sempre que necessário, que os objectivos da aprendizagem são realizados. O curso de doutoramento em 
Ciências Biológicas não possui unidades curriculares lectivas específicas obrigatórias e específicas deste 
ciclo de estudos. Contudo, estipula-se uma componente de formação avançada definida individualmente e 
que permite ao estudante aprofundar os seus conhecimentos nas técnicas, temáticas e abordagens 
experimentais relacionadas com os objectivos do seu plano de doutoramento. A Tese é avaliada de acordo 
com a legislação vigente e que consiste na sua apreciação pelos pares.
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6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes. 

The course committee verifies through the PFI of each student and the annual meetings, in addition to any 
other meetings as needed, the objectives of the doctoral programme are met. The doctoral programme 
does not have specific obligatory curricular units. However, it is established an advanced study 
component defined individually which allows the student to improve its knowledge in techniques, themes 
and experimental approaches related to the objectives of its doctoral plan. The thesis is evaluated 
according to the legislation through an examination by peers.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
Este ciclo de estudos é totalmente vocacionado para a realização de investigação original e inovadora 
pelos estudantes e inclui toda uma série de actividades que promovem a realização de uma tese 
experimental.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The study cycle is totally devoted to the performing of original and innovative research by students and 
includes a series of activities that promote the realization of an experimental thesis.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 9 5 7

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 3 5 5

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

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 5 0 0

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

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas 
unidades curriculares. 

O sucesso escolar é na generalidade 100% não havendo diferenças significativas entre as diferentes áreas. 
No entanto o número de alunos é baixo para permitir comparações.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related 
curricular units. 

Academic sucess is generally 100% and there are no signficant differences between scientific areas. 
However, the number of students is small to allow comparisons.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de 
ações de melhoria do mesmo. 

Monitorização constante e diálogo com estudantes e orientadores permitem a realização de ajustes, por 
exemplo, na oferta de cursos avançados.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Constant monitoring and dialogue with students and supervisors allow adjustments, for example, in the 
offer of advanced courses.

7.1.4. Empregabilidade.
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7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de 
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

80

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that 
obtained employment in other areas of activity

20

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating

70

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante 
do ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR-CIMAR Laboratório Associado) - excelente
Centro de Biologia Molecular e Estrutural (CBME - part of associated laboratory Institute for Biotechnology 
and Bioengineering (IBB) - excelente
IBB/CGB -Centro de Genómica e Biotecnologia - Excelente
BioFIG - Center for Biodiversity, Functional & Integrative Genomics - Muito Bom
Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (ICAAM) - Muito Bom
CIMA - Centro de Investigação Marinha e Ambiental - Bom

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if 
applicable). 

Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR-CIMAR Laboratório Associado) - excelente
Centro de Investigação Biomédica (CBME - part of lassociated laboratory Institute for Biotechnology and 
Bioengineering (IBB) - excelente
IBB/CGB -Centro de Genómica e Biotecnologia - Excelente
BioFIG - Center for Biodiversity, Functional & Integrative Genomics - Muito Bom
Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (ICAAM) - Muito Bom
CIMA - Centro de Investigação Marinha e Ambiental - Bom

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas 
internacionais com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos 
(referenciação em formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e5a688e7-29de-3e38-3ba8-544e51f756aa
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e5a688e7-29de-3e38-3ba8-
544e51f756aa
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

Não dispomos de dados que permitam avaliar o impacto direto das atividades científicas e tecnológicas no 
desenvolvimento económico. No entanto, têm-se desenvolvido um diversificado conjunto de projectos de 
tese em áreas claramente de pendor económico desde a piscicultura ao isolamento de substâncias 
bioactivas, terapêutica de agentes virais em plantas ou desenvolvimento de biomarcadores de diagnóstico 
da osteoartite, este último apoiado numa empresa spin-off. 

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and 
development. 

There is no specific data that allows evaluation of the direct impact of the scientific and technological 
activities on the economy. However, a diversified set of projects have been or are under development in 
areas clearly related to economic activity from fish culture to the isolation of bioactive compounds, viral 
agent therapeutics in plants or the development of biomarkers for the diagnostic of osteoarthritis, the latter 
supported by a Spin-off company. 

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais. 

Os projectos de tese são na generalidade alicerçados em projectos financiados nacional e/ou 
internacionalmente em regime de parceria. Isto permite que a larga maioria dos estudantes tenham um 
período de mobilidade noutro laboratório, que pode variar de semanas a meses. Trata-se de um processo 
individual que depende também da actividade do orientador. No entanto, o facto dos orientadores estarem 
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inseridos em centros de investigação dinâmicos leva a que a maioria das teses seja realizada dentro de 
parceiras.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

The thesis projects are generally supported in research projects funded nationally and/or internationally in 
partnerships. This allows the large majority of students to have a mobility period in another laboratory, 
which can vary between weeks to months. It is an individual process which depends also on the activity of 
the supervisor. However, the fact the supervisors are normally inserted in dynamic research centres leads 
to the majority of thesis are carried out within partnerships.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
As atividades científicas e tecnológicas são monitorizadas por via da avaliação dos centros de 
investigação, pelas visitas de peritos e comissões de aconselhamento, baseda na meios humanos e 
materiais afetos, publicações internacionais, etc. Estes dados são relevantes por exemplo na escolha de 
orientadores.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The scientific and technological activities are monitored via evaluation of the research centres, visits of 
experts and advisory committees, the human and material resources, international publications, etc. These 
data are relevant for example in the choice of supervisors.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e 
formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

Para além da formação avançada no âmbito deste ciclo de estudos, os professores e investigadores 
(orientadores) participam noutros ciclos de formação avançada (mestrados e doutoramentos), incluindo 
vários ERASMUS Mundus de 2º e 3º ciclo, Marie Curie ("training networks", “International Outgoing 
Fellowships) assim como uma variedade de projectos de investigação e de serviços à comunidade. Por 
ano, pelo menos 6 milhões de euros são dispendidos pelos centros de investigação relevantes neste tipo 
de actividades.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main 
scientific area(s) of the study programme. 

In addition to advanced training as part of the present study cycle, the teachers and researchers 
(supervisors) participate in other advanced training cycles (master’s and doctoral programmes), including 
several 2nd and 3rd cycle ERASMUS Mundus, Marie Curie (training networks, international outgoing 
fellowships) as well as a variety of research projects and services to the community. At least 6 million 
euros are spend annually by the relevant research centers in these activities. 

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, 
e a ação cultural, desportiva e artística. 

A contribuição real para o desenvolvimento não é de cálculo fácil na melhor das situações. Cerca de 15 
patentes na área das ciências biológicas foram produzidas na Universidade do Algarve, assim como quase 
duas dezenas de empresas spin-off, muitas das quais continuam em actividade e com sucesso. Há 
participação importante de orientadores e orientandos em palestras públicas, em particular em escolas 
secundárias e em apoio ao programa Ciência Viva. 

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 
artistic activities. 

The real contribution for economic development is not easy to determine at the best of times. About 15 
patents in the area of biological sciences were produced in the last 5 years at the University of Algarve, as 
well as almost two dozen spin-off companies, many of which are still activity and well succeeded. There is 
important participation of the supervisors and students in public talks, in particular in secondary schools e 
supporting the Ciência Viva programme.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos 
e o ensino ministrado. 

Embora seja veiculada informação para o exterior, esta pode ser aumentada e melhorada, dos materiais 
impressos à informação disponível online.
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7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the 
education given to students. 

Although there is information made available, it can be increased and improved, from the material on paper 
to that is made available online. 

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 10

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility 
programs (in)

0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility 
programs (out)

0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 18.9

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
Formação avançada diversificada e original na área das Ciências Biológicas do molécula ao ecossistema.
Possui uma estrutura de formação avançada baseada na experiência e capacidade científica na área das 
Ciências Biológicas e Bioquímica dos professores/investigadores da Universidade do Algarve em vários 
centros de investigação
Os objetivos do programa doutoral são claros e bem definidos;
Programa é baseado no formato do plano de doutoramento tradicional. Os alunos centralizam-se sobre um 
problema/questão fundamental com enfâse no trabalho prático laboratorial e independente do estudante 
estimulando a aprendizagem e aquisição de conhecimentos e aplicação de conceitos científicos por parte 
deste.
Procedimento bem organizado, exigente e efectivo de verificação e seguimento do percurso dos 
estudantes
A comissão direcção de curso é constituída por docentes com experiência de orientação e com atividade 
de investigação em áreas diversificadas das Ciências Biológicas.
Base de apoio em centros de investigação com muito boas classificações em avaliações independentes.
Relatórios e apresentações anuais pelos students permitem detectar dificuldades
Apoiado por centros de investigação científica bem equipados com boas classificações.
Boa localização geográfica com aeroporto próximo.
Excelente Campus e serviços de apoio social.
Excelentes espaços laboratoriais.
Na região existe uma vasta diversidade de recursos naturais tanto terrestres como marinhos o dá 
oportunidade para a realização de teses nas várias especialidades das Ciências Biológicas.
Forte rede de parcerias internacionais (ERASMUS, de investigação e outros programas). 
Várias infraestruturas biológicas do roteiro nacional e europeu de que a UAlg faz parte (EMBRC, Biodata, 
Instruct)
Corpo docente qualificado, experiente e motivado integrado em centros de investigação com boas 
classificações.
Pessoal não docente motivado e com bom nível de formação geral
Existência de colaborações ativas entre alguns docentes orientadores e o sectores público e empresarial 
no desenvolvimento de investigação e tecnologias.
A existência de um Campus Universitário com espaços laboratoriais excelentes e serviços de apoio social.
Forte componente de tutoria e interação entre orientador e aluno (associada ao número reduzido de 
alunos).
Existência de alunos muito motivados e com bons índices de desempenho evidenciado pelo elevada taxa 
de sucesso e baixa taxa de desistência/abandono.
Acesso a bibliografia online
O processo de admissão é simples sob o ponto de vista administrativo.
Existência de um gabinete de pós-gradução nos Serviços Académicos dedicado apenas aos cursos do 2º e 
3º ciclo.
Formação de cientistas com elevada capacidade de rigor e análise crítica em diversas vertentes das 
Ciências Biológicas
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Elevada taxa de finalização do programa doutoral em tempo razoável (4 anos).
Formação regular de Doutorandos mesmo que que em número reduzido.
Boa aceitação e integração no mercado do trabalho regional e internacional.

8.1.1. Strengths 
Diversified and original advanced training in the area of biological sciences, fro molecule to ecosystem. 
Integrated in an education offer at 3 levels (1st, 2nd and 3rd) and built upon the expertise and capacities in 
this scientific area of staff at the Universidade do Algarve in various research centres. 
The objectives and structure of the doctoral programme are clearly defined.
The programme is flexible without an excess of formal UC, allowing the students to define their own study 
plan;
The programme is centered on the traditional doctoral plan. Students investigate a fundamental problem 
and is laboratory based approaches to stimulate independent and practical learning focused on the 
student and to build know-how and apply their scientific knowledge. 
Organized and effective procedure of checks and follow up of students 
The programme coordination is composed of staff experienced in supervision and research in diversified 
areas of Biological Sciences
Support base on research centres with very good evaluation scores in independent evaluations.
Annual reports and presentations by students allow detection of any difficulties 
Supported by well-equipped research centers and well classified in external evaluations
Geographically well located with airport nearby 
Excellent Campus and social services
Excellent laboratory conditions.
The region has abundant natural resources both terrestrial and marine providing opportunities for thesis 
themes.
Important network of international partnerships (Erasmus and other programmes)
Partner of several national and European infrastructures (EMBRC, Biodata, Instruct)
Teaching staff qualified, experienced and motivated integrated in research centres evaluated with good 
classifications.
Non-teaching staff motivated and generally well qualified
Active collaborations between some supervisors and public and private sectors in the development of 
research and technologies.
Excellent Campus with excellent laboratory conditions (modern and well planed) and social services.
Strong tutorial system in place favouring interactions between supervisors and their PhD students (as a 
result of their relatively low numbers).
Students are highly motivated and work well, which is reflected in their success and low drop-out rate.
Online access to bibliography
The admission process is simple.
There is a specific section in Academic services dedicated to MSc and PhD courses.
Output of highly trained and rigorous scientists for different areas of Biological Sciences. 
High completion rate in a reasonable time (4 years).
Production of a small but regular flow of PhD’s.
Good reception by national and international job market.

8.1.2. Pontos fracos 
Número relativamente baixo de alunos inscritos e portanto formados.
Necessidade de dar maior relevo à interacção com o tecido empresarial e a empreendedorismo.
Falta de uma estrutura básica comum com outros programas que poderia reforçar e harmonizar os 
mecanismos de controlo de qualidade entre programas
Ausência de estratégia sobre pós-graduações incluindo a sua publicitação atempada e regular para 
recrutamento de estudantes.
Existência de parcos recursos financeiros endógenos e investimentos
Pouca disponibilidade de salas para reuniões de discussão com docentes ou supervisores e estudantes 
Pouca coordenação das funções do pessoal leva a pouca organização dos programas de pós-graduação 
em geral
Necessidade de formação regular e relevante de pessoal não docente (e mesmo docente)
Processos administrativos são demasiados lentos. 
Falta de documentação disponivel sobre processos administrativos em relação ao programa doutoral que 
é um constrangimento para o recrutamento de alunos estrangeiros.
Falta de publicitação 
Não é considerado trabalho docente pela instituição
Falta de incentivo e apoio formal ou informal por parte da instituição

8.1.2. Weaknesses 
Relatively low student numbers.
Weak links with the business sector and entrepreneurial activities.
Absence of a common basic doctoral programme structure which could help harmonize and improve 
quality control mechanisms in all programmes
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Absence of a clear strategy for post-graduations, including timely and regular publicity for recruitment of 
students.
Low availability of internal funding and investments
Availability of rooms for discussion meetings with or between students is scarce
Little coordinated staff functions leading to poor organization of post-graduate programmes.
Need for regular and relevant training of non-teaching (and teaching) staff 
Administrative processes take too long.
Lack documentation about the administrative procedures related to the PhD programs with represents a 
major bottleneck for recruiting foreign students.
Lack of publicity
Not considered teaching by the institution
Relatively low output of students.
Lack of incentives and low priority within the institution.

8.1.3. Oportunidades 

Aumento da procura internacional em particular Brazil.
Crescente importância de actividades económicas com base nas ciências biológicas – da conservação à 
biotecnologia
Renovação do corpo docente nas universidades e Portugal ainda em crescendo no desenvolvimento 
científico.
Oportunidades para o financiamento de consórcios doutorais e para a mobilidade alunos bem como atrair 
alunos internacionais.
Oportunidades de financiamento regional, através de fundos estruturais e Horizonte 2020.
Financiamento nacional e Europeu e possibilidade de criação de consorcios exigentes nos processos de 
controlo de qualidade.
Padrões elevados de exigência de programas internacionais (por exemplo, Ciência sem Fronteiras)
Estabelecimento de consórcios com outros programas congéneres noutras universidades (portuguesas 
ou europeias).
Potencial financiamento de bolsas regional ligado à especialização inteligente (3S) e Horizonte 2020. 
Crescente interesse em parcerias com empresas
Crescente número de investigadores jovens e de alta qualidade em centros de investigação que apoiam o 
programa doutoral
Vontade geral da universidade e da região (p.ex. CCDR) em dinamizar a investigação e inovação para 
potenciar o desenvolvimento económico
Financiamentos disponíveis nos programas operacionais para a formação e reforma da administração 
pública
Aproveitar a experiência e a motivação dos alunos para tornar o programa doutoral mais ativo e dinâmico.
Aumentar o leque de oportunidades para o mercado de trabalho.
Estimular o aumento de colaborações com empresas regionais e nacionais utilizando as várias fontes 
existentes de financiamento
Redução da burocracia através da utilização das novas tecnologias de plataforma digital.
Disponibilidade de financiamentos para reorganização de serviços.
Melhorar a organização e comunicação interna dentro da instituição
Formação em áreas tecnológicas emergentes na Região do Algarve que podem incentivar o negócio em 
novas tecnologias diversificando o investimento na região – existem exemplos de spin-offs e outras 
empresas recentemente criadas na área. 
Crescente interesse de vários sectores da região pelos resultados da investigação produzida na 
universidade

8.1.3. Opportunities 
Increased international demand in particular from Brazil
Increasing importance of economic activities based on biological sciences – from conservation to 
biotechnology.
Renewal of the teaching staff in universities and Portugal still growing in scientific development.
Opportunities for the funding of consortia for doctoral course development and to stimulate mobility of 
students and attraction of international students.
Opportunities for regional funding, through structural funds and Horizon 2020. 
National and international funding and possibility of formation of consortia with high quality control 
standards
High standards required by international programmes (e.g. Science without Borders)
Create consortiums with similar programmes in other universities (Portuguese and European).
Potential funding of fellowships linked to regional smart specialization (3S) and Horizon 2020
Growing interest in partnerships with companies
Growing number of high quality young researchers in research centres willing to work with the doctoral 
programme
General will of the university and the region to promote research and innovation to foster economic 
development
Funding available in operational programmes for training and reform of public administration 
Use the students experience and energy to make the doctoral programme more dynamic.
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Good job prospects in the area of Biological Sciences.
Stimulate more collaboration with regional and national companies using existing funding initiatives.
Reduce bureaucracy, by using new IT measures and removing unnecessary processes.
Availability of funding for services reorganization
Improve the organization and internal communication between different organisms in the Institution.
Advanced training in the area of emerging technologies in the Algarve region can serve to stimulate the 
development of new business areas and attract new financing to the region – there are examples of spin-
offs and other companies recently created.
Growing interest by different sectors about the scientific results produced by the university

8.1.4. Constrangimentos 
Localização numa região com baixa população, baixo investimento em ciência e actividade económica 
pouco diversificada.
Lacunas de professores/investigadores nalgumas áreas das ciências biológicas em que há procura pelos 
estudantes (mamíferos marinhos, aves)
Dificuldade em competir com universidades maiores localizadas em grandes cidades
Divulgação limitada e pouco efectiva do programa doutoral
Fraca procura por estudantes
Ambiente económico desfavorável
Diminuição do número de bolsas a atribuir pela FCT
Fraco tecido empresarial sendo difícil desenvolver parcerias nalgumas (ou muitas) áreas
Impossibilidade por razões financeiras de recrutar novos docentes e funcionários para substituir os que 
deixam a Universidade do Algarve.
Insuficiente divulgação da formação oferecida e dos resultados.

8.1.4. Threats 
Location in a region with low population, low investment in science and little economic diversification
Lack of teaching/research staff in some areas of high demand by the students (ornithology, marine 
mammals) 
Incapacity to compete for students and financing with Universities located in large in cities.
Little effective and limited publicity of doctoral programmes.
Low student demand
Unfavorable economic environment
Decreasing number of fellowships offered by FCT 
Weak business environment makes it difficult to develop partnerships in some (or many) areas
It is not possible for financial reasons to recruit new staff to substitute those that leave the University.
The publicity about the training offer in is inadequate

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
1) Publicitação atempada, regular e efectiva dos programas doutorais e pós-graduações em geral
2) Realizar regularmente actividades de formação transversais relacionadas com empreendedorismo
3) Definir uma estratégia para as pós-graduações tendo em consideração a investigação efectuada e as 
necessidades (nacionais ou internacionais)
4) Harmonização da estrutura básica de programas de pós-graduação
5) Harmonização dos processos de controlo de qualidade entre programas e aplicação efectiva dos 
mesmos
6) Procura de formas alternativas de financiamento e planeamento plurianual de investimentos
7) Melhor coordenação da alocação e utilização de espaços
8) Melhor coordenação das funções de pessoal pela direção da faculdade em função das necessidades 
estratégicas
9) Formação regular e relevante de pessoal não docente (e docente)
10) Necessidade de clarificação e simplificação de procedimentos administrativos, em especial, mas não 
só, para estudantes internacionais
11) Criação do manual do estudante (em português e inglês) sobre procedimentos administrativos, 
recursos disponíveis., etc. a ser entregue ao estudante no acto de inscrição
12) Contabilizar a orientação de estudantes como serviço docente
13) Apoio efectivo a candidaturas para financiamento das pós-graduações

9.1.1. Improvement measure 
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1) Publicity on time, regular and effective of doctoral programmes and post-graduations in general
2) Regular transferable skills activities related among other with entrepreneurship
3) Definition of a strategy for post-graduations considering the research carried out and the needs 
(national and international) 
4) Harmonization of the basic structure of post-graduation programmes
5) Harmonization of the quality control between programmes and their effective application
6) Finding funding alternatives and pluriannual planning of investments
7) Better coordination of space allocation and usage
8) Better coordination of personnel and according to strategic needs
9) Regular and relevant training of teaching and non-teaching staff
10) Need for simplification and clarification of administrative procedures, in particular but not only 
international students
11) Creation of a student manual (in Portuguese and English) about administrative procedures, available 
resources, etc., to be handed in during registration
12) To consider student supervision when quantifying teaching activities
13) Effective administrative support in applications for funding of post-graduations

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta
1) Publicitação atempada, regular e efectiva …
2) Definir uma estratégia para as pós-graduações …
3) Harmonização da estrutura básica de programas …
4) Harmonização dos processos de controlo de qualidade …
5) Necessidade de clarificação e simplificação de procedimentos …
6) Criação do manual do estudante (em português e inglês) …
Prioridade média
7) Melhor coordenação … espaços 
8) Melhor coordenação das funções de pessoal …
9) Formação regular e relevante de pessoal …
Prioridade baixa
10) Realizar regularmente …. transversais ...
11) Contabilizar a orientação de estudantes …
12) Procura de formas alternativas de financiamento …
13) Apoio efectivo a candidaturas para …

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Priority High
1) Publicity on time, regular and effective …
2) Definition of a strategy for post-graduations …
3) Harmonization of the basic structure of post-…
4) Harmonization of the quality control …
5) Need for simplification and clarification of administrative …
6) Creation of a student manual …
Priority Medium 
7) Better coordination of space …
8) Better coordination of personnel …
9) Regular and relevant training of … staff 
Priority Low 
10) Finding funding alternatives …
11) Regular transferable skills activities....
12) To consider student supervision …
13) Effective administrative support …

9.1.3. Indicadores de implementação 
1) Publicitação atempada, regular … – demonstrar publicitação
2) Definir uma estratégia para as pós-graduações … – documento aprovado
3) Harmonização da estrutura básica … – documento aprovado
4) Harmonização dos processos de controlo de qualidade … – documento aprovado.
5) Necessidade de clarificação e simplificação de …– documento aprovado
6) Criação do manual do estudante …– manual para distribuir
7) Melhor coordenação da alocação … – publicitar alocação
8) Melhor coordenação das funções de pessoal … – publicitar descrição de funções
9) Formação regular e relevante de pessoal … – programa de formação
10) Realizar regularmente actividades de formação transversais … – realizar cursos.
11) Contabilizar a orientação de estudantes … – inserção em regulamentos
12) Procura de formas alternativas de financiamento … – receber informação 
13) Apoio efectivo a candidaturas … – descrição do apoio
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9.1.3. Implementation indicators 
1) Publicity on time, regular and effective …– demonstrate publicity
2) Definition of a strategy for post-graduations … – document approved
3) Harmonization of the basic structure … – document approved 
4) Harmonization of the quality control …– document approved.
5) Need for simplification and clarification … – document approved
6) Creation of a student manual … – manual to distribute
7) Better coordination of space … – publicise allocation
8) Better coordination of personnel … – publicise description of functions
9) Regular and relevant training … – training programme
10) Regular transferable skills activities … – carry out courses.
11) To consider student supervision … – include in regulations
12) Finding funding alternatives … – description of opportunities 
13) Effective administrative support … – description of support

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
<no answer>

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

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biológicas

10.1.2.1. Study programme:
Biological Sciences

10.1.2.2. Grau:
Doutor

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

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items) 0 0

<sem resposta>
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10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biológicas

10.2.1. Study programme:
Biological Sciences

10.2.2. Grau:
Doutor

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

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

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

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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