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Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade insti tuidora:
Universidade De Lisboa

A1.a. Outras instituições de ensino superior / Enti dades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, inst ituto, etc.):
Instituto Superior De Agronomia

A3. Ciclo de estudos:
Engenharia Zootécnica - Produção Animal

A3. Study programme:
Animal Production Engineering

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da Rep ública (nº e data):
Despacho n.º 5474/2010, DR, 2ª série - M.º 59, de 2 5 de Março

A6. Área científica predominante do ciclo de estudo s:
Produção Animal

A6. Main scientific area of the study programme:
Animal Production

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de e studos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 25 6/2005, de 16 de
Março (CNAEF):

621

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 2 56/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável:

<sem resposta>

A7.3. Classificação de outra área secundária do cic lo 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 d o grau:
120

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

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

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo :
35
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A11. Condições específicas de ingresso:
Titulares do grau de licenciado, ou equivalente leg al, obtido no ISA ou noutras instituições de ensino  superior, em
áreas definidas para cada mestrado; Titulares de um  grau académico de ensino superior estrangeiro conf erido na
sequência de um 1º ciclo de estudos, nas áreas de c ada mestrado, organizado de acordo com os princípio s do
Processo de Bolonha por um Estado aderente a este P rocesso; Titulares de um grau académico superior
estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Ci entífico
do ISA; Detentores de um currículo escolar, científ ico ou profissional, que seja reconhecido como ates tando
capacidade para realização do ciclo de estudos pelo  Conselho Científico do ISA.

A11. Specific entry requirements:
Holders of a degree, or equivalent, obtained in ISA  or other higher education institutions, in areas d efined for each
master; Holding an academic degree of higher educat ion abroad conferred following a 1st cycle of studi es in the
areas of each master, organized according to the pr inciples of the Bologna Process by a State adhering  to this
process; Holders of a foreign academic degree that is recognized as meeting the objectives of a degree  by the
Scientific Council of the ISA; Holders of an academ ic, scientific or professional curriculum vitae tha t is recognized
as attesting the capacity to carry out this cycle o f studies by the Scientific Council of the ISA.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

Não

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

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outra s formas de organização de percursos alternativos e m que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Bran ches, options, profiles, major/minor, or other form s of organisation
of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

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

não aplicável not applicable

A13. Estrutura curricular

Mapa I - não aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Zootécnica - Produção Animal

A13.1. Study programme:
Animal Production Engineering

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do me strado ou especialidade do doutoramento (se aplicáv el):
não aplicável

A13.3. Branch, option, specialization area of the m aster or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable

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

Área Científica / Scientific Area
Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Biologia/Biology BIO 6 0

Matemática/Mathematics MAT 6 0

Química/Chemistry QUI 6 0

Ciências Económicas e Sociais/Social and Economic
Sciences

CES 6 0

Produção Animal/Animal Production PAN 78 0

Optativa/Optional OPT 0 18

(6 Items)  102 18

A14. Plano de estudos

Mapa II - não aplicável - 2 anos (4 semestres)

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Zootécnica - Produção Animal

A14.1. Study programme:
Animal Production Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do me strado ou especialidade do doutoramento (se aplicáv el):
não aplicável

A14.3. Branch, option, specialization area of the m aster or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2 anos (4 semestres)

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 curricular years (4 semesters)

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)

Economia Agrícola e e
Agro-Alimentar/Agricultural and Food
Economics

CES semestral 168 TP:70; OT:14 6 1º ano/1º semestre

Estatística e Delineamento/Statistics and
Experimental Design

MAT semestral 168
T:35; PL:35;
OT:14

6 1º ano/1º semestre

Melhoramento Genético Animal/Animal
Breeding

BIO semestral 168 TP:70; OT:14 6 1º ano/1º semestre

Nutrição Animal Avançada/Advanced Animal
Nutrition

PAN semestral 168
T:28; TP:42;
OT:14

6 1º ano/1º semestre

Técnicas Laboratoriais em Química e
Bioquímica/Chemistry and Biochemistry
Laboratory

QUI semestral 168
T:28; PL:42;
OT:14

6 1º ano/1º semestre

Tecnologia dos Alimentos para Animais/Feed
Manufacturing Technology

PAN semestral 168 TP:70; OT:14 6 1º ano/2º semestre
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Tecnologia dos Produtos Animais/Animal
Products Technology

PAN semestral 168 TP:70; OT:14 6 1º ano/2º semestre

Tecnologias de Produção Animal -
carne/Animal Production Techniques - Meat

PAN semestral 168
T:42, TP:28;
OT:14

6 1º ano/2º semestre

Tecnologias de Produção Animal - leite/Milk
and Dairy Technology

PAN semestral 168
T:42, TP:28;
OT:14

6 1º ano/2º semestre

Tecnologias de Produção - outros/Advance
Techniques of Animal Production - Other,
than milk and meat

PAN semestral 168
T:42, TP:28;
OT:14

6 1º ano/2º semestre

Optativa (opcional) semestral 168 - 6 2º ano/1º semestre

Optativa (opcional) semestral 168 - 6 2º ano/1º semestre

Optativa (opcional) semestral 168 - 6 2º ano/1º semestre

Dissertação/Dissertation PAN anual 1176 - 42 2º ano/anual

(14 Items)       

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 d o ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Cur ricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Luísa Almeida Lima Falcão e Cunha

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

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

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudante s pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos est udantes pelos locais de formação em serviço demonst rando a
adequação dos recursos disponíveis.

<sem resposta>

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

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituiç ão para o acompanhamento efectivo dos seus estudant es nos
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estágios e períodos de formação em serviço.
<sem resposta>

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

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

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

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos ele mentos 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 insti tuições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou fo rmação em serviço (para ciclos de estudos de formaç ão de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou fo rmação em serviço (para ciclo de estudos de formaçã o de
professores) / Map V. External supervisors responsi ble for following the students’ activities (only fo r 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:
<sem resposta>

A19. Regulamento de creditação de formação e experi ência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento-de-Creditacao-e-Integracao-Curricu lar-de-Formacoes-Academicas-e-Profissionais-da-UTL. pdf

A20. Observações:

N/A

A20. Observations:

N/A

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de es tudos.
É objectivo geral do Mestrado em Engenharia Zootécn ica / Produção Animal proporcionar uma formação téc nico-
científica aprofundada na área da produção animal, orientada no respeito pelas normas da segurança ali mentar, do
bem-estar animal e da defesa do ambiente.
São objectivos específicos: Colher e interpretar os  principais indicadores produtivos e reprodutivos; Aplicar as
técnicas de produção adequadas a cada espécie e sis tema de produção; Definir a estrutura da cadeia de produção,
diferenciar os tipos de produtos e identificar os f actores que determinam as suas características; Del inear, gerir e
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avaliar sistemas de produção animal; Avaliar as nec essidades nutricionais dos animais, aplicar os prin cípios e as
técnicas de alimentação e elaborar e gerir planos a limentares; Delinear, gerir e avaliar programas de conservação e
de melhoramento do património genético das populaçõ es animais; Seleccionar e aplicar as técnicas de
processamento tecnológico dos produtos de origem an imal

1.1. Study programme's generic objectives.
The overall goal of the Master’s in Animal Producti on Engineering is to provide a thorough technical a nd scientific
training in the area of animal production, focused in respecting the requirements of food safety, anim al welfare and
environmental protection.
The specific objectives are:
Gather and interpret the main productive and reprod uctive indicators;
Apply appropriate production techniques for each sp ecies and production system;
Define the structure of the production chain, ident ify the types of products and identify the factors that determine
its characteristics;
Plan, manage and evaluate animal production systems ;
Assess the nutritional needs of animals, apply prin ciples and feeding techniques and develop and manag e feeding
plans;
Plan, manage and evaluate conservation and improvem ent programs of the genetic heritage of animal popu lations;
Select and apply technological processing technique s of animal products.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia ins titucional de oferta formativa face à missão da ins tituição.
O mestrado em Engenharia Zootécnica / Produção Anim al insere-se na estratégia de oferta formativa na á rea das
Ciências Agrárias sensu lato, em que a Ciência Anim al será sempre uma temática relevante, do Instituto  Superior
de Agronomia e da Faculdade de Medicina Veterinária  da Universidade de Lisboa, em absoluta concordânci a com a
missão das duas Escolas. Este mestrado faz parte de  um conjunto de cursos de pós-graduação conducentes  a
grau académico (Mestrado e Doutoramento) e outros t ipos de cursos (actualização e especialização), que  visam
garantir um ensino e a transmissão de um conhecimen to científico sólido, em actualização constante, as sim como
da inovação tecnológica na área da Engenharia Zooté cnica / Produção Animal. A formação avançada minist rada
neste mestrado permitirá garantir o desenvolvimento  das capacidades cognitivas, de criatividade e inov ação
necessários ao desempenho de uma actividade profiss ional técnica e/ou científica de elevada exigência,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a  competitividade do País, em concordância com a mis são das
duas Escolas

1.2. Inclusion of the study programme in the instit utional training offer strategy, considering the in stitution's mission.
The Masters in Animal Production Engineering is par t of the training offer strategy in the area of Agr icultural
Sciences in broad sense, where the Animal Science w ill always be a relevant theme in the School of Agr iculture and
the School of Veterinary Medicine, University of Li sbon which are in absolute agreement with the missi on of the two
schools. This Masters program is part of a set of p ostgraduate degrees leading to an academic degree ( Masters and
PhD) and other types of degrees (updates and specia lization), which are designed to ensure education a nd delivery
of sound scientific knowledge, that is constantly u pdated and technological innovation in the field of  Animal
Science / Animal Production. The advanced training offered in this Master’s program will ensure the de velopment
of cognitive skills, creativity and innovation nece ssary to perform a technical and / or scientific hi gh demand
occupation, contributing to a sustainable developme nt and competitiveness of the country, in accordanc e with the
mission of both schools.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docente s e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
O corpo docente envolvido no Mestrado de Engenharia  Zootécnica / Produção Animal é experiente e altame nte
motivado estando em perfeita em sintonia com os ele vados e exigentes padrões definidos pela comissão d e curso
e com os conselhos Científicos e Pedagógicos de amb as as escolas. O diálogo constante entre os diferen tes
docentes e os responsáveis destes órgãos permite um a transmissão contínua entre os diferentes interven ientes de
modo que os objectivos sejam divulgados e alcançado s.
Os alunos envolvidos no ciclo de estudos estão diar iamente em contacto com os docentes que durante as aulas
lhes transmitem e os confrontam com os objectivos d efinidos. Além disso, um representante dos alunos e stá
presente na Comissão de Curso, sede privilegiada de  discussão e definição qualitativa dos objectivos
A divulgação dos objectivos é também possível de se r feita, embora de forma menos personalizada, pelas  páginas
web das duas Escolas.

1.3. Means by which the students and teachers invol ved in the study programme are informed of its obje ctives.
The faculty involved in the Master of Animal Produc tion Engineering is experienced and highly motivate d and are in
tune with the high and demanding standards set by t he Degree committee and the Scientific and Pedagogi cal
Councils from both schools. Constant dialogue betwe en the different teachers and those responsible for  these
councils allows for continuous delivery between the  different actors so that the objectives are commun icated and
achieved.
The students involved in the study program are in d aily contact with the professors that during the le ctures
transmit to them and confront them with the set obj ectives. In addition, a representative of the stude nts is present
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in the Degree committee, a privileged forum for dis cussion and qualitative definition of objectives.
The disclosure of the objectives is also possible t o be made, although in a less personalized way, in the web pages
of the two schools

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Q ualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional respon sável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovaç ão, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distri buição do serviço docente.

De acordo com os Estatutos do ISA e da FMV são os C onselhos Científicos das duas Escolas os primeiros
responsáveis pela criação, transformação ou extinçã o deste ciclo de estudo, assim como da aprovação do  seu
plano de estudos, ouvidos a Comissão Científica e o s Conselhos Pedagógicos. É também da sua competênci a a
aprovação do Regulamento do Curso, assim como a nom eação do docente Coordenador da sua Comissão
Científica e os demais docentes que a integrarão. À  Comissão Científica, com o apoio e orientações dos  Concelhos
Pedagógicos, compete zelar pela qualidade pedagógic a e científica do respectivo curso, assim como prom over o
curso junto da sociedade e elaborar propostas. De a cordo com o Regulamento, à Comissão Científica comp ete,
entre outros aspectos, assegurar a coordenação e ha rmonização dos programas das unidades curriculares.
A distribuição do serviço docente é da responsabili dade de Conselhos Científicos, sob proposta da Comi ssão
Científica e do departamento.

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.

According to the Statutes of ISA and FMV, the SC of  the two schools are the primary organs responsible  for the
creation, modification or termination of the study program, as well as the approval of the study plan.  The opinions
of the SC and PC must also be heard. It is also wit hin the competence of the Scientific councils to ap prove of the
Degree Regulations and to appoint the teacher Coord inator and other teachers that integrate the Scient ific
Committee. The Scientific Committee, with the suppo rt and guidance of the Pedagogical Council, ensures  the
educational and scientific quality of the respectiv e degree, and also promotes the degree to the socie ty and
develops proposals. According to the Regulation, th e Scientific Committee is responsible for, among ot her things,
ensure coordination and harmonization of the curric ular units.
The distribution of teaching service is of the resp onsibility of the Scientific Councils, proposed by the Scientific
Committee and the department.

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de d ocentes e estudantes nos processos de tomada de dec isão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qu alidade.

Docentes e estudantes têm assento nos Conselhos Ped agógicos, onde são discutidas e apreciadas as orien tações
pedagógicas, os métodos de ensino e de avaliação da s unidades curriculares. Igualmente, dois docentes de cada
Escola e um estudante participam na Comissão Cientí fica do curso, onde estes assuntos também são anali sados
Todos os docentes responsáveis pelas unidades curri culares deste mestrado têm possibilidade de partici par
activamente nos processos de tomada de decisão que afectam ensino através da participação activa nos
departamentos de ambas as escolas os quais têm, ent re outras, a função de apresentarem ou pronunciarem  se
sobre propostas de actualização e de reformulação d os planos de estudo.
Os inquéritos sobre o funcionamento do curso e das suas unidades curriculares e ao desempenho pedagógi co dos
docentes, da responsabilidade dos Conselhos Pedagóg icos, são formas importantes de diagnóstico de prob lemas
e estímulo ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade  do ensino

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

Teachers and students are part of the Pedagogical C ouncils, where pedagogical, teaching methods and ev aluation
of the curricular units are discussed and assessed.  Also, two teachers from each school and a student participate
in the Scientific Committee of the degree, where th ese issues are also analyzed.
All teachers responsible for the curricular units o f this Master’s degree are able to actively partici pate in the
decision-making processes affecting education throu gh active participation in both school departments which
have, among others, to present or communicate about  updates and changes in the study plan.
The surveys about the functioning of the degree and  its courses and performance of teachers, is the re sponsibility
of the Pedagogical Councils, and are important tool s of diagnosing problems and stimulate continuous
improvement of the quality of education.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da quali dade para o ciclo de estudos.
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Desde 2012, o ISA tem um Conselho de Gestão da Qual idade que tem por objetivo implementar um sistema i nterno
de garantia da qualidade, que tem vindo a desenvolv er-se gradualmente.
Desde há vários anos foi implementada a realização de inquéritos aos alunos no sentido de avaliar a pe rceção
sobre qualidade, utilidade e funcionamento de Unida des Curriculares (UC). Todos os inquéritos são anón imos,
sistematizados anualmente pela instituição e os res ultados analisados pela Com. de Curso e Cons. Pedag ógico.
São sugeridas medidas de melhoramento em função dos  resultados obtidos.
Os docentes são informados da respetiva avaliação p elos alunos, no que diz respeito ao seu desempenho como
docentes e à classificação atribuída à UC de que sã o responsáveis.
Nos últimos anos os docentes c/ melhores avaliações  têm sido reconhecidos pela direção da escola em oc asião
apropriada.
São ainda aplicados inquéritos institucionais que i ncluem avaliação de espaços, salas de aulas, serviç os,
estruturas de apoio.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
Since 2012, ISA has a Board of Quality Management t hat aims to implement an internal system of quality
assurance, which has been developing gradually duri ng the last years
For several years conducting surveys to students wa s implemented to assess the perception of the quali ty, utility
and functioning of Curricular Units (UC)
These surveys are anonymous, systematized annually by the institution and the results analysed by the Course and
Teaching Council. Improvement measures based on the  results obtained in the surveys are suggested to t he
teacher responsible of the UC
Teachers are informed of the respective evaluation by students, both in regard to their performance as  teachers UC
as the rating assigned by UC that they are responsi ble.
In recent years the teachers with better assessment s have been recognized by the management school at
appropriate occasion
They are also carried out institutional surveys whi ch include an assessment of the spaces, classrooms,  services,
support structures

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

A estrutura ativa na implementação de mecanismos de  garantia de qualidade interna:
-Presidente do CGQ, Prof. Maria Luisa Louro Martins
-Vogal do Cons. Gestão com a competência delegada n a área da gestão interna da qualidade dos serviços,  Dra.
Graça Pissarra
-Coordenador da Com. Curso, responsável pela avalia ção e melhoria do plano de estudos; atua em colabor ação c/
o Presidente do Cons. Pedagógico na sugestão de mec anismos de melhoramento de funcionamento, alteraçõe s de
planos de estudos e problemas relacionados com a do cência do curso
No Plano Integrado de Gestão Interna da Qualidade e stão ainda previstas neste âmbito:
Inquérito, a alunos/ex-alunos - levantamento de pon tos fortes e pontos a melhorar no plano de estudos de cada
curso;
Revisão de conteúdos dos planos de estudo em função  da informação recolhida junto de alunos e empresas  do
sector;
Levantamento de processos/procedimentos junto dos s erviços, no sentido da sua racionalização e promoçã o da
eficiência, eficácia e qualidade

2.2.2. Responsible person for the quality assurance  mechanisms and position in the institution.
The active structure in the implementation of mecha nisms for internal quality assurance:
President of the Quality Management Board, Prof Mª Luisa Louro Martins
Management Board’s Vogal with delegated competence in the internal quality management of services, Gra ça
Pissarra
Coord. of Course Commission, responsible for the ev aluation/improvement of the curriculum of the cours e; in
collaboration with the Pedagogical Council in sugge sting mechanisms for improvement functioning, chang es in
curricula and issues related to teaching course
The Integrated Planning Quality Internal Management  also planned:
identification of strengths and areas for improveme nt in the syllabus of each course through Survey St udents and
Alumni,
Review the contents of the curricula of several cou rses on the basis of information collected from the  students and
from companies of the sector;
Survey of processes and procedures within the servi ces, towards streamlining and promoting efficiency,
effectiveness and quality

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de es tudos.
Para além dos inquéritos anuais supracitados, é efe tuada regularmente a avaliação do funcionamento do ciclo de
estudos, através de reuniões realizadas pela comiss ão de curso (CC), que inclui obrigatoriamente um al uno na sua
constituição. Neste processo de acompanhamento do f uncionamento dos cursos, recolhe-se informação sobr e o
ciclo de estudos, analisam-se pontos fortes/fracos e podem-se apresentar sugestões de melhoria
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Os órgãos competentes da escola analisam os resulta dos com vista à implementação de alterações necessá rias
Os alunos pertencentes à CC são o veículo privilegi ado para transmitirem informação sobre a perspetiva  do aluno
Os alunos podem ainda apresentar questões ao Proved or do Estudante ULisboa, Vice-Presidente do CG
responsável pelos assuntos académicos, Presidente d o CP, pelos seus representantes nos órgãos de gestã o ou
através do sistema de reclamações/sugestões/elogios  (online/papel), sendo informado do encaminhamento e
potencial resultado da sua intervenção

2.2.3. Procedures for the collection of information , monitoring and periodic assessment of the study p rogramme.
In addition to the above annual assessment surveys,  it’s regularly performed an evaluation of the cour se
functioning, through course commission (CC) meeting s, which must include a student in their constituti on. In the
process of monitoring the functioning of the course s, it’s made a collection of information about the cycle of
studies, analysis of strengths/weaknesses and sugge stions for improvement that may be implemented
The results are analysed by the competent school au thorities so that the necessary changes are impleme nted
Students belonging to the CC are the ideal vehicle for transmitting information about the student pers pective
Students can also submit questions to the ULisboa, the Management Board’s Vice-President responsible f or
academic affairs, the President of the PC, their re presentatives in the management bodies or through t he system
claims/suggestions/compliments (online/paper), and they are informed of the ongoing process and the po ssible
outcome of his intervention

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das av aliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria.
O CG pretende, no próximo ano, integrar no seu Plan o de Atividades objetivos concretos para os departa mentos e
CC, no sentido de promover a melhoria da qualidade dos ciclos de estudos em função dos dados recolhido s e
analisados
Pretende ainda que estes dados sejam ponderados na Avaliação de Desempenho dos Docentes bem como na
apreciação de solicitações destes (equip. bolseiro,  sabática ou colaboração como docentes/formadores n outras
instituições)
Serão, também, solicitadas aos departamentos e CC a  realização de encontros entre empresas, os diploma dos,
docentes e alunos, no sentido de identificar as com petências esperadas pelo mercado de trabalho, para que as
experiências de integração possam ser consideradas na revisão dos planos de estudo
Eventuais competências soft, que o mercado e alunos  identificaram em deficit, deverão ser desenvolvida s através
de atividades extracurriculares e integração de div ersas oportunidades de estágio, ao longo dos cursos

2.2.5. Discussion and use of study programme’s eval uation results to define improvement actions.
In the view of management by objectives, the MB int ends, next year, to integrate in its Business Plan objectives for
specific departments and committees courses, to pro mote the improvement of the quality of the course o n the
basis of data collected and analysed
It also intends that these data are considered in e valuating performance of teachers as well as apprec iation of some
of their requests (comparable with scholarship, sab batical or collaboration as teachers/trainers in ot her
institutions)
It will also be requested to departments and CC the  realization of meetings between companies, graduat es,
teachers and students, to identify the competencies  expected by the work market, so that the experienc es of
integration can be considered in the review of acad emic curricula
Any soft skills, that the market and the students i dentified as deficit, should be developed through e xtracurricular
activities and by integrating various internship op portunities, along the courses

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últ imos 5 anos.
Nos últimos 5 anos o Mestrado foi sujeito apenas à acreditação preliminar pela Agência de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior (A3ES), tendo sido comunicado pe lo respectivo Conselho de Administração, em 13/12/2 011, a
decisão favorável desse processo (Processo n.º CEF/ 0910/19212).

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in t he last 5 years.
Over the past five years the master course was subj ect only to the preliminary accreditation by the Ag ência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) a nd it was reported by the respective Management Boa rd, in
13/12/2011, the favorable decision to this process (Processo n.º CEF/0910/19212).

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais
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3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pe lo 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)

Salas de aulas 2224

Anfiteatros para ensino 855

Laboratórios de ensino 2707

Salas de informática 420

Herbário 65

Bibliotecas 2792

Auditórios/Salão Nobre 1104

Associação de Estudantes/Bar 530

Espaços de Convívio 226

Jardim Botânico da Ajuda 35000

Parque Botânico da Tapada da Ajuda 500000

Salas de Aula e Auditórios (FMV) 465

Anfiteatros para o Ensino (FMV) 305

Sala de Seminários/Estudos Graduados (FMV) 183

Laboratórios de Ensino (FMV) 1658

Oficinas para Ensino/Aulas Práticas/Estábulos (FMV) 3362

Salas de Computadores (FMV) 139

Biblioteca e Museu (FMV) 1252

Reprografia (FMV) 46

Centro de Informática (FMV) 61

Gabinetes (Docentes) (FMV) 1415

Salas de Pessoal Técnico (FMV) 144

Salas de Reunião e Convívio (FMV) 135

Laboratórios de Investigação (FMV) 1097

Armazéns Gerais (FMV) 40

Associação de Estudantes (FMV) 294

Cantina/Refeitórios/Cozinha/Convívio (FMV) 593

Quartos, Sala de Convívio e de Espera (FMV) 205

Casas de Banho e Balneários (FMV) 783

Salas de Apoio/Laboratórios (FMV) 661

Audiovisuais (FMV) 87

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

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equip ments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número /
Number

Balanças laboratório 6

Banho maria 2

Bloco aquecimento 3

Bomba de vácuo 12

Bomba calorimétrica 1

Cabine de fluxo laminar 1

Câmara calorimétrica 2

Centrífuga 55

Colorímetro 1

Congelador 2

Cromatógrafo HPLC (3) + Cromatógrafo de fase gasosa Perkin-Helmer (1) 4

Cromatógrafo HPTLC 1

Destilador de proteína 5

Determinador de matéria seca 1
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Espectrofotómetro 14

Estufa 44

Extractor de Soxhlet 2

Forno (1) + Fibertec (Van Soest) Tecator (2) + Fibertec (Van Soest) Selecta (1) 4

Frigorífico 28

Fumeiro (1) + Granuladora (1) 2

Hotte (6) + Hidrólise (1) 7

Kit micropipetas (4) + Kjeltec para doseamento do N Tecator (1) 5

Liofilizador 1

Máquina de ordenha 1

Máquina de tosquiar 9

Máquina fotográfica 14

Máquina fotográfica digital 2

Máquina fechar sacos 3

Máquina de embalar a vácuo 1

Medidor de pH 2

Micro centrífuga 4

Microondas para determinação humidade 1

Microscópio 202

Mineralizador de proteínas (3) + Misturadora horizontal (1) 4

Moinho de martelos 3

Mufla 7

Pasteurizador 1

Picadora 3

Pipetador 20

Placa de aquecimento 28

Potenciómetro 6

Purificador água 3

Real Time PCR (1) + Sistema de determinação da produção de gás in vitro (1) 2

Termohigrómetro 2

Texturómetro 1

Tina de electroforese e outras tinas 35

Ultracentrífuga (1) + Ultrassons (1) 2

Ultracongelador vertical 1

Varinha mágica industrial (1) + Viscosímetro (1) 2

Gaiolas de metabolismo para leitões (24) + Parques de pós-desmame para leitões (20) + Gaiolas para frangos (40) +
Parques para pintos (24) + Gaiolas de metabolismo para coelhos (48) + Gaiolas de engorda e reprodução para coelhos
(100) + Gaiolas de digestibilidade para carneiros (12)

268

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmb ito do ciclo de estudos.
Para além das parcerias estabelecidas no âmbito do Programa Erasmus, existem ainda parcerias internaci onais
para estágio com centros de investigação e empresas  e acordos bilaterais de cooperação com outras
universidades fora da Europa, em particular no Bras il.

3.2.1 International partnerships within the study p rogramme.
In addition to the partnerships established under t he Erasmus program, there are international partner ships for
training programs with research centers and compani es and there are bilateral cooperation agreements w ith other
universities outside Europe, particularly in Brazil .

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

No âmbito de numerosos protocolos estabelecidos ent re o ISA e a FMV e outras instituições, públicas ou  privadas,
são realizadas visitas de estudo com o objectivo de  complementar o ensino teórico ministrado em várias  unidades
curriculares. Neste contexto efectuam-se visitas a diversas empresas do sector privado, quer ligadas à  produção
animal e à tecnologia de alimentos compostos para a nimais como à tecnologia dos produtos animais. Tamb ém são
visitados diversos organismos do sector público lig ados ao ensino superior/investigação na área da Pro dução
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Animal. Estas visitas são geralmente complementadas  com uma palestra, em que se pretende ilustrar a ac tividade
em causa e a problemática da sua inserção na activi dade económica regional ou nacional ou europeia. É
importante referir que um número considerável de al unos realiza o seu estágio final curricular com vis ta à
preparação das dissertações de mestrado nestas empr esas ou instituições públicas.

3.2.2 National partnerships in order to promote int erinstitutional cooperation within the study progra mme, as well as
the relation with private and public sector

As part of numerous protocols established between I SA and FMV and other public or private institutions , there are
field trips that are made in order to complement th e theoretical component of the various courses. In this context,
are carried out visits to several companies in the private sector in the areas of animal production an d compound
feed technology as well as in the areas of animal p roducts technology. Various public sector entities are also
visited that are connected to the higher education / research in the area of livestock production. The se visits are
usually complemented with a lecture, which is suppo sed to illustrate the activity in question and the issue of their
inclusion in the regional, national or European eco nomic activity. It should be noted that a considera ble number of
students perform their curricular final training in  preparation for a master's theses in these compani es or public
institutions.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros c iclos de estudos.
Algumas unidades curriculares optativas do curso sã o escolhidas entre as unidades curriculares de outr os cursos
do 2º ciclo do ISA e da FMV, o que permite aos alun os completar e diversificar a sua formação de base.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other s tudy programmes.
Some optional curricular units are chosen among cou rses from other degrees of the 2nd cycle of ISA and  FMV,
which allows students to complete and diversify the ir basic training.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Maria Filomena Ramos Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Maria Filomena Ramos Duarte

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 Alexandra Campos Seabra Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Maria Alexandra Campos Seabra Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
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A1):
Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
60

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

Mapa VIII - Jorge Filipe Campinos Landerset Cadima

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Jorge Filipe Campinos Landerset Cadima

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - Fernanda Maria dos Reis Torroaes Valent e

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Fernanda Maria dos Reis Torroaes Valente

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - Elsa Maria Félix Gonçalves
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Elsa Maria Félix Gonçalves

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
60

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

Mapa VIII - Manuel Lameiras de Figueiredo Campagnol o

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Manuel Lameiras de Figueiredo Campagnolo

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - Luís Lavadinho Telo da Gama

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Luís Lavadinho Telo da Gama

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina Veterinária

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:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luísa Almeida Lima Falcão e Cunha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Luísa Almeida Lima Falcão e Cunha

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - Rui José Branquinho de Bessa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Rui José Branquinho de Bessa

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina Veterinária

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 - Maria Madalena dos Santos Lordelo Redfo rd

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Maria Madalena dos Santos Lordelo Redford

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
100

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

Mapa VIII - João Pedro Bengala Freire

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
João Pedro Bengala Freire

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - Cláudia Saramago de Carvalho Marques do s Santos Cordovil

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Cláudia Saramago de Carvalho Marques dos Santos Cor dovil

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - Miguel Pedro de Freitas Barbosa Mourato

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Miguel Pedro de Freitas Barbosa Mourato

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia
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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 - Filipa de Sousa Bandeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Filipa de Sousa Bandeira

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
50

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

Mapa VIII - Maria José Antão Pais de Almeida Cereje ira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Maria José Antão Pais de Almeida Cerejeira

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - Ana Carina Santos Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Ana Carina Santos Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente m encionada em
A1):
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Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - Teresa de Jesus da Silva Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Teresa de Jesus da Silva Matos

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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 - António Pedro Louro Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
António Pedro Louro Martins

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
30

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

Mapa VIII - José Pedro da Costa Cardoso de Lemos

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

ACEF/1415/21677 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=94d23...

18 of 60 05/01/2015 14:02



José Pedro da Costa Cardoso de Lemos

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina Veterinária

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 - Rui Manuel de Vasconcelos e Horta Calde ira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Rui Manuel de Vasconcelos e Horta Caldeira

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina Veterinária

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 - Ana Cristina Saragoça Melgado Gonçalves  Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Ana Cristina Saragoça Melgado Gonçalves Monteiro

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete  a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Helena Margarida Nunes Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo ):
Helena Margarida Nunes Pereira

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

Universidade de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando d iferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Agronomia

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

Maria Filomena Ramos Duarte Doutor Engenharia Agronómica 100 Ficha submetida

Maria Alexandra Campos Seabra Pinto Doutor Engenharia Agronómica 60 Ficha submetida

Jorge Filipe Campinos Landerset
Cadima

Doutor Estatística 100 Ficha submetida

Fernanda Maria dos Reis Torroaes
Valente

Doutor Engenharia Florestal 100 Ficha submetida

Elsa Maria Félix Gonçalves Doutor Matemática e Estatística 60 Ficha submetida

Manuel Lameiras de Figueiredo
Campagnolo

Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Luís Lavadinho Telo da Gama Doutor Animal Science 100 Ficha submetida

Luísa Almeida Lima Falcão e Cunha Doutor Engenharia agronómica 100 Ficha submetida

Rui José Branquinho de Bessa Doutor Produção Animal e Zootecnia 100 Ficha submetida

Maria Madalena dos Santos Lordelo
Redford

Doutor Produção Animal 100 Ficha submetida

João Pedro Bengala Freire Doutor Sciences Vie et Environnement 100 Ficha submetida

Cláudia Saramago de Carvalho
Marques dos Santos Cordovil

Doutor Agronomia 100 Ficha submetida

Miguel Pedro de Freitas Barbosa
Mourato

Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Filipa de Sousa Bandeira Mestre Engenharia Alimentar 50 Ficha submetida

Maria José Antão Pais de Almeida
Cerejeira

Doutor Engenharia Agronómica 100 Ficha submetida

Ana Carina Santos Pereira Mestre Engenharia do Ambiente Ficha submetida

Teresa de Jesus da Silva Matos Doutor
Ciências Veterinárias – Ciência e
Tecnologia Animal

100 Ficha submetida

António Pedro Louro Martins Doutor Engenharia Alimentar 30 Ficha submetida

José Pedro da Costa Cardoso de
Lemos

Doutor
Ciências Veterinárias, especialidade
Produção Animal

100 Ficha submetida

Rui Manuel de Vasconcelos e Horta
Caldeira

Doutor Produção Animal e Zootecnia 100 Ficha submetida

Ana Cristina Saragoça Melgado
Gonçalves Monteiro

Doutor
Ciências Veterinárias, especialidade
Produção Animal

30 Ficha submetida

Helena Margarida Nunes Pereira Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

   1830  
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docen tes 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: 1600 8743,2

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academica mente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academic amente qualificado / Academically qualified teachin g staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academic ally qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 1780 9726,8

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especiali zado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especial izado / 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):

1680 9180,3

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 d e 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:

1600 8743,2

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

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do p essoal docente e medidas para a sua permanente actu alização
A UTL aprovou o seu Regulamento de Avaliação de Des empenho dos Docentes em 2010 (DR, 2.ª série, n.º 29 , de 11
de Fevereiro) e, na sequência, foi aprovado em Abri l desse mesmo ano o Regulamento de Avaliação do
Desempenho dos Docentes da FMV (DR, 2.ª série, n.º 80, de 26 de Abril) e o Regulamento de Avaliação de
Desempenho dos Docentes do Instituto Superior Agron omia (RADISA) (Despacho Reitoral nº1553/2011, DR 2ª  Série,
nº 13 de 19 de Janeiro), que são aplicados individu almente a cada docente e nos períodos estipulados p or Lei.
O Conselho Coordenador da Avaliação do Docentes do ISA, no exercício das competências previstas no RAD ISA,
está a elaborar um relatório sobre as avaliações de  desempenho dos docentes relativas aos períodos ant eriores ao
regulamento em vigor, 2004-2007 e 2008-2009, e está  neste momento em curso a avaliação do desempenho p ara o
triénio 2009-2012
A avaliação das actividades pedagógicas é efectuada  recorrendo ao Sistema de Garantia da Qualidade das
Unidades Curriculares. Este sistema baseia-se na re alização de inquéritos pedagógicos aos alunos, na a valiação
por parte de coordenadores de curso, na realização de auditorias de qualidade e na elaboração de códig os de boas
práticas. É feita uma avaliação pelos alunos do des empenho dos docentes nas actividades lectivas e
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funcionamento das unidades curriculares e essa aval iação é uma das componentes que está contemplada no
sistema de Avaliação de Desempenho dos Docentes
No que respeita à FMV, o regulamento estabelece as vertentes e parâmetros da actividade docente do ava liado e
fixa os seguintes critérios que integram componente s quantitativas e qualitativas de avaliação:
a) Na vertente ensino: conteúdos pedagógicos produz idos; acompanhamento e orientação
de alunos; e unidades curriculares coordenadas e le ccionadas;
b) Na vertente investigação: publicações científica s; e projectos científicos;
c) Na vertente extensão universitária: patentes, le gislação, normas e publicações técnicas;
e prestação de serviços, consultoria e divulgação d e ciência e tecnologia
d) Na vertente gestão universitária: avaliação gest ão universitária
A avaliação de desempenho alicerça-se num modelo mu lticritério de agregação aditiva de valorações nas várias
vertentes, construído segundo os princípios da Anál ise de Decisão e da Teoria de Valor Multicritério.
Este sistema tem como objetivo a orientação do dese mpenho dos docentes para a melhoria da qualidade, c om a
consequente valorização das suas competências, esti mulando naturalmente a sua dedicação, empenho e
permanente atualização
O processo de fusão da UTL com a UL consumado em 25  de julho de 2013 implicou a revisão de todos os
regulamentos das duas universidades. O Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da
Universidade de Lisboa foi aprovado no passado dia 26/09/2014 e publicado a 06/10/2014 (DR, 2.ª série,  nº 192). Em
consequência, o Regulamento de Avaliação do Desempe nho dos Docentes da FMV-ULisboa encontra-se
atualmente em processo de revisão

4.1.4. Assessment of academic staff performance and  measures for its permanent updating
UTL approved its Faculty Performance Assessment Reg ulations in 2010 (DR, 2.ª série, n.º 29, de 11 de F evereiro)
and, as a result, it was approved in April of 2010 the Regulation of Teacher Performance Assessment of  FMV (DR,
2.ª série, n.º 80, de 26 de Abril) and the Regulati on of Teacher Performance in ISA (RADISA) (Despacho  Reitoral
nº1553/2011, DR 2ª Série, nº 13 de 19 de Janeiro), which are applied individually to each teacher and during the
periods stipulated by law.
The Coordinating Council of the ISA Faculty Assessm ent, exercising under RADISA, is preparing a report  on the
performance evaluations of teachers for periods pri or to the current regulation, 2004-2007 and 2008-20 09, and at
present it is taking place the performance evaluati on for the period 2009-2012.
The evaluation of teaching activities is carried ou t using the Quality Assurance System of the curricu lar units. This
system is based on surveys that are taken by studen ts, based on the assessment by the degree coordinat ors, on
quality audits that are conducted and on the develo pment of codes of good practice. An evaluation of t he
performance of teachers in class activities and ope ration of the courses is done by the students and t his
assessment is a component that is included in the T eacher Performance Assessment system.
With regard to the FMV, the Regulation sets out the  parameters and aspects of teaching that is assesse d and
establishes the following criteria that integrate q uantitative and qualitative evaluation components:
a) In the education component: educational content;  monitoring and guidance of students; and curricula r units that
are coordinated and taught;
b) On the research component: scientific publicatio ns; and scientific projects;
c) In terms of university extension: patents, legis lation, standards and technical publications; servi ces, consulting
and promotion of science and technology;
d) In terms of university management: evaluation of  the university management.
Performance evaluation is based on a multi-criteria  model of additive aggregation in various aspects t hat was built
on the principles of Decision Analysis and Multicri teria Theory of Value.
This system aims to guide the performance of teache rs to improve the quality and the consequent enhanc ement of
their competences, stimulating their dedication, co mmitment and continuous updating.
The fusion process between UTL and UL completed on July 25, 2013 led to the revision of all regulation s of the two
universities. Regulation of Perfomance evaluation o f the Faculty of the University of Lisbon was appro ved on
26.09.2014 and published on 10.06.2014 (DR, 2.ª sér ie, nº 192). Consequently, the Regulation for the P erformance
Assessment of teachers of the FMV-ULisboa is curren tly being revised.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Av aliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
Não existe pessoal não docente afecto à leccionação  do ciclo de estudos dado que a organização do ISA e da FMV
prevê a sua afectação a departamentos/serviços e nã o a cursos, pelo que muitos destes funcionários dão  apoio a
diversos cursos. Os serviços de apoio ao curso divi dem-se pela Divisão Académica (8 elementos no ISA e  6 na
FMV, a tempo integral e regime de exclusividade), G abinete de Relações Internacionais (1 elemento no I SA e 1 na
FMV, a tempo integral e regime de exclusividade), o s Centros de Informáticas e Bibliotecas do ISA e da  FMV. A
estes, acrescem ainda os funcionários afectos ao fu ncionamento de laboratórios de ensino e ao sector
experimental da produção animal.
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4.2.1. Number and work regime of the non-academic s taff allocated to the study programme.
There is no non-teaching staff assigned to teaching  of the study program, since ISA and FMV organizati on provides
that they are transferred to departments / services  and not the degrees, so, many of these employees g ive support
to the various degrees. The ongoing support service s are spread through the Academic Division (8 eleme nts from
ISA and 6 from FMV, full-time with exclusivity), In ternational Relations Office (1 element from ISA an d 1 from FMV,
full time with exclusivity), the Computer Centre an d Library from both ISA and FMV, and the employees assigned to
the operations of teaching laboratories and to the research sector of animal production.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio  à lecionação do ciclo de estudos.
Na sua maioria, o pessoal não docente de apoio à le cionação do ciclo de estudos tem habilitações super iores, em
termos de frequência universitária.
Os serviços académicos e de relações internacionais  (ISA e FMV) contam com chefias responsáveis, técni cos
superiores, assistentes técnicos e dois bolseiros d e apoio à gestão.
A secção de Produção Animal tem ainda o apoio de do is bolseiros, um no apoio a trabalhos com os animai s e os
alimentos e o outro no trabalho de laboratório

4.2.2. Qualification of the non academic staff supp orting the study programme.
Most of the non-teaching staff that help with the c lasses of the study program have higher qualificati ons in terms of
university attendance.
The Academic Divisions and international relations offices, of ISA and FMV, have leaders, senior techn icians,
technical assistants and two interns in the area of  management support.
Livestock section has the support of two interns, o ne that works with the animals and feeds and anothe r that does
the laboratory work.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O ISA e a FMV aplicam o SIADAP na avaliação de dese mpenho dos seus funcionários não docentes. Os
procedimentos são os definidos pela Lei 66-B/2007, 28/Dez (alterada pelas Leis 55-A/2010, 31/Dez, e 66 -B/2012,
31/Dez). Os modelos de fichas a utilizar no process o bem como as listas de competências são as aprovad as pela
Port 1633/2007, 31/Dez; os critérios a aplicar na r ealização da ponderação curricular prevista no art 43º da Lei
66-B/2007, 28/Dez, bem como os procedimentos a que a mesma deve obedecer são os definidos no Desp norm ativo
4-A/2010.
No site do ISA existe um menu SIADAP (http://www.is a.utl.pt/home/node/768), onde se disponibilizam: Ma nual de
Apoio ao SIADAP; Orientações do Cons de Coordenação  da Avaliação (CCA) para aplicação do SIADAP em 201 3 e
para a harmonização relativa a 2012.
Desde 2012 existe 1 Técnico responsável pela gestão  do processo (siadap@isa.utl.pt).
Ainda persistem, por incapacidade de resposta do Ge ADAP, a aplicação do SIADAP em suporte de papel e
informático.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic st aff performance.
ISA and FMV applie the SIADAP norms to assess the p erformance of their non-teaching staff. The procedu res are
defined by Law 66 - B / 2007 , 28 / Dec ( amended b y Law 55 - A / 2010 , 31 / Dec , and 66 -B / 2012, 31 / Dec ). Chip
models to use in the process as well as skills list s are approved by the Port 1633/2007 , 31 / Dec; th e criteria to be
used in implementing the course weighting is provid ed in article 43 of Law 66 - B / 2007 , 28 / Dec, a nd the
procedures that it must meet are as defined in Desp . normativo 4- A / 2010
In the ISA website there is a SIADAP menu ( http:// www.isa.utl.pt/home/node/768 ) where the following is available:
Support Manual of SIADAP; Guidelines of the Assessm ent Coordination Council (ACC ) for application of SIADAP
in 2013 and for the harmonization relative to 2012
Since 2012 there is 1 Technician responsible for th e management of this process (siadap@isa.utl.pt)
Due to GeADAP difficulties of response, some of the  SIADAP is applied on paper and computer.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para  melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação e desenvolvimento do pessoal não docente  é essencial (formação contínua) de forma a aumenta r a
eficácia e eficiência do serviço, adaptando os recu rsos humanos às novas necessidades, e por consequên cia,
aumentando a sua motivação e o seu empenho, resulta ndo numa melhoria da qualidade do serviço prestado.
Anualmente é aprovada a proposta de formação cumpri ndo os requisitos legais e atendendo às necessidade s
específicas dos serviços. Em 2013, elementos da Div isão Académica, para além da frequência na Formação  Inicial
de Técnicos Superiores (112 horas), receberam forma ção no âmbito da implementação do sistema FENIX.
A oferta formativa disponibilizada aos trabalhadore s não docentes da FMV está inserida no Plano de For mação
Profissional organizado pela Reitoria da ULisboa, c omplementada pela oferta privada ou institucional, como é o
caso do INA ou da Associação dos Funcionários das U niversidades Portuguesas (ANFUP).

4.2.4. Advanced or continuing training courses to i mprove the qualifications of the non academic staff .
The education and development of non-teaching staff  is essential (continuing education) in order to in crease the
effectiveness and efficiency of the service, adapti ng human resources to new needs, and therefore, inc reasing their
motivation and their commitment, resulting in an im provement of the quality of service. There is a yea rly training
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proposal that fulfills the legal requirements and m eets the specific needs of the services. In 2013, s ome elements of
the Academic Division, not only attended the Initia l Training of Senior Technicians (112 hours), but w ere also
trained in the implementation of the FENIX system.
The formative offer available to workers not teache rs of FMV is inserted in the vocational training pl an organized by
the Rectory of ULisboa, supplemented by private or institutional offer, as in the case of INA or Assoc iation of
officials of Portuguese universities (ANFUP).

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

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

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisati on by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 76

Feminino / Female 24

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisatio n by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 67

24-27 anos / 24-27 years 24

28 e mais anos / 28 years and more 10

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 curricul ar year
(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 11

2º ano curricular do 2º ciclo 31

 42

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

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

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 19 19 15

N.º colocados / No. enrolled students 19 19 15

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 19 19 15

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 100 100 100

Nota média de entrada / Average entrance mark 100 100 100
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5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caract erização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caract erização dos estudantes (designadamente para discri minação de
informação por ramos)

O plano curricular do Mestrado de Engenharia Zootéc nica / Produção Animal não foi formulado tendo em v ista a
existência de diferentes ramos

5.1.4. Addicional information about the students’ c aracterisation (information about the student’s dis tribution by the
branches)

The curriculum of the Master of Animal Production E ngineering was not created in order to have differe nt branches.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e d e aconselhamento sobre o percurso académico dos est udantes.
Os elementos da Comissões Científica, pelo contacto  quase diário com os estudantes, têm uma percepção
privilegiada das necessidades e anseios dos estudan tes, em geral, e de cada um em particular, o que pe rmite um
aconselhamento individualizado sobre o respectivo p ercurso académico.
A presença de um representante dos alunos nas CC é também um facto relevante para identificação e reso lução de
algum problema pedagógico geral ou particular.
Também os Conselhos Pedagógicos têm um papel releva nte dado que disponibiliza medidas de apoio pedagóg ico
e de aconselhamento sobre percurso académico, coord enando e desencadeando a intervenção dos estudantes  aos
mais diversos níveis. Cabe também aos Conselhos Ped agógicos criar, atualizar e difundir o ”Regulamento  de
Avaliação de Conhecimentos e Competências e de Admi ssão a Exame Final”, que é um pilar do percurso
académico dos estudantes

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support  and counseling on the students' academic path.
The elements of the Scientific Committees that almo st have a daily contact with the students, have a p rivileged
insight into the needs and wishes of the students i n general and each one in particular, which allows an
individualized counseling on their academic program . The presence of a representative of the students in the
scientific council is also a relevant factor for id entification and solution of any general or particu lar pedagogical
problem.
Also the Pedagogical Councils have an important rol e as provides educational support measures and advi ce on
academic course, coordinating and triggering the in tervention of students at various levels. It is als o in charge of
the Pedagogical Councils create, update and dissemi nate the "Knowledge and Skills Assessment Regulatio ns and
Admission of the Final Exam", which is a pillar of academic student course

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estud antes na comunidade académica.
Embora a maioria dos alunos deste mestrado tenha or igem em alunos da licenciatura de Engenharia Zootéc nica ou
de outras licenciaturas leccionadas no ISA, os novo s alunos têm oportunidade de se integrar na comunid ade
académica logo no início do ano pela participação a ctiva na “semana de recepção ao caloiro” organizada  pela
Associação dos Estudantes do ISA e da FMV que inclu i múltiplas actividades que vão desde jogos, churra scos até
a uma visita guiada pela Tapada e Polo da Ajuda.
Nos sites das do ISA e da FMV encontra-se um conjun to alargado de informação de interesse para os alun os,
assim como um Guia académico com regulamentos e pro cedimentos em vigor. Os alunos são informados dos
serviços da Universidade, provedor do estudante, ap oio psicológico, posto médico, ginásio.
Os alunos estão organizados em Núcleos que desenvol vem actividades, convívios, conferências relacionad as com
a formação científica do curso.

5.2.2. Measures to promote the students’ integratio n into the academic community.
Although most students of the Master’s of Animal Pr oduction Engineering came from the 1st cycle degree  in
Animal Production Engineering or other degrees taug ht in ISA, new students have the opportunity to int egrate the
academic community early in the year by active part icipation in the "Welcoming weeks to the freshman" organized
by the Student’s Association of ISA and FMV that in cludes multiple activities ranging from games, barb ecues to a
guided tour of the campus.
In the ISA and FMV website it is available all the information as on the operation of the FENIX academ ic platform, an
academic guide with regulations and procedures. Stu dents are informed of the University services, stud ent
regulator, psychological support, medical center, g ym.
Students are organized into groups that develop act ivities, meetings, and conferences related to the s cientific field
of their degrees.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre  as possibilidades de financiamento e emprego.
O Gabinete de Comunicação e Imagem e os serviços co ngéneres da FMV desenvolvem e mantêm actualizada um a
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mailling list para comunicação aos alunos de oferta s de emprego e oportunidades de trabalho de que tem
conhecimento através de solicitações de empresas ou  através de contactos individuais.
O mesmo tipo de informação é também transmitida pel a plataforma moodle, à qual todos os estudantes têm
acesso. Realizam-se iniciativas de contacto com ex- alunos no mercado de trabalho, acolhem-se iniciativ as a
pedido de Empresas, como é o caso do Job Shop da fó rum estudante, entre outras, para aconselhamento do s
alunos na preparação de currículos, procura de empr egos, coaching, etc.
Está implementado um programa de mentorado para int egrar os alunos no mercado de trabalho, desenvolvid o pela
associação ALUMNISA (antigos alunos), Associação de  Estudantes, Conselho de Gestão, e futuramente a Or dem
dos Engenheiros

5.2.3. Structures and measures for providing advice  on financing and employment possibilities.
The Office of Communication and Image develops and updates a mailing list to communicate to students o f job
vacancies and job opportunities available to them t hrough companies requests or through individual con tacts.
The same information is also transmitted by the moo dle platform, to which all students have access. Th ey
undertook initiatives of contact with alumni in the  labor market, initiatives are welcome at the reque st of Companies
, such as the Job Shop, the student forum, among ot hers, to advise the students in preparing resumes, search for
jobs, coaching, etc.
It is implemented a mentoring program to integrate students in the labor market, developed by the asso ciation
ALUMNISA (former students), Student’s Association, Management Board, and soon, the Association of Engi neers

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

Os resultados dos inquéritos aos estudantes (ver po nto 2.1.1. e 2.1.2.) promovidos pelo Conselho Pedag ógico são
analisados pelos Conselhos Pedagógico e Científico e pela Comissão Científica do curso. Estes inquérit os são
documentos fundamentais para o controlo de qualidad e, permitindo identificar situações de funcionament o
deficiente de uma unidade curricular, desde a organ ização do programa, disponibilização da bibliografi a e
metodologia de avaliação, até problemas de caráter pedagógico atribuíveis a docentes. Estas situações são
prontamente tratadas pela instância responsável, pr ocurando resolver os problemas detetados ou suprir as
carências identificadas. Para além disso, os Presid entes destes órgãos e os membros da Comissão Cientí fica
estão permanentemente disponíveis para resolver qua isquer problemas. Estes procedimentos têm contribuí do
para um maior envolvimento dos estudantes e na cons equente melhoria do processo de ensino/aprendizagem .

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process .
The results of the inquiries to students (see secti on 2.1.1. And 2.1.2.), promoted by the Pedagogical Council, are
analysed by the Pedagogical and Scientific Councils  and the MIMV Scientific Committee. These inquiries  are key
documents for quality control, allowing to identify  situations of impaired operation of a curricular u nit, from the
syllabus organization, availability of the bibliogr aphy, and evaluation methodology, to pedagogical pr oblems
attributable to teachers. These situations are read ily handled by the responsible organs, promoting it s resolution or
remedying the shortcomings identified. In addition,  the Presidents of these organs are always availabl e to solve
any problems. These procedures have contributed to a greater student involvement and the consequent
improvement of the teaching / learning process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilid ade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
O ISA e a FMV têm reforçado as ações de internacion alização através de protocolos de colaboração
com universidades estrangeiras e da participação em  programas de mobilidade internacional, coordenados  pelo
Gabinete de Relações Internacionais (ALV/Erasmus, B olsas Luso-Brasileiras Santander Universidades, Bol sas
Ibero-Americanas Santander Universidades, Ciência S em Fronteiras e Licenciaturas Internacionais, ALV/L eonardo
da Vinci, IAESTE, Athens).
No âmbito dos vários programas de mobilidade os pla nos de estudos são reconhecidos pelo sistema ECTS d e
forma bilateral.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobili ty, including the mutual recognition of credits.
ISA and FMV have enhanced internationalization acti ons through the bilateral agreements with foreign u niversities
and the participation in different international mo bility programs, coordinated by the International R elations Office
(LLP/Erasmus, Bolsas Luso-Brasileiras Santander Uni versidades, Bolsas Ibero-Americanas Santander
Universidades, Ciência Sem Fronteiras e Licenciatur as Internacionais, LLP/Leonardo da Vinci, Estágios IAESTE,
Athens).
Under the various mobility programs the study progr ams are recognized by the ECTS system bilaterally

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e p lano de estudos
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6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, a ptidões e competências) a desenvolver pelos estudan tes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu g rau de cumprimento.

Para se conseguir atingir os objectivos de aprendiz agem, o plano de estudos do mestrado combina o
aprofundamento e consolidação de áreas científicas de base com áreas cientificas ligadas á tecnologia na área
Produção Animal. O incentivo a trabalhos de pesquis a em grupo ou individual, a realização de projectos , a
realização de revisões bibliográficas muito definid as, de relatórios … ajudam a desenvolver as aptidões  e as
competências desejadas.
O grau de cumprimento destes objectivos é avaliados  pela apresentação , análise e discussão dos trabal hos
/relatórios apresentados pelos estudantes além dos resultados obtidos em exames durante o período curr icular.
A realização da dissertação nas suas múltiplas form as e conteúdos permite a consolidação dos conhecime ntos e a
revelação dessa consolidação.
Uma outra forma muito interessante de avaliar o gra u de cumprimento dos objectivos a que nos propomos com a
realização do curso é o importante conjunto de info rmações e de opiniões transmitidos pelos co-orienta dores que
recebem e acompanham alguns dos nossos alunos duran te a realização da parte pratica das suas dissertaç ões de
mestrado.

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

To achieve the learning objectives, the master's cu rriculum combines the deepening and consolidation o f basic
scientific areas with scientific areas related to t echnology in livestock production area. Encouraging  research on a
group or individual, the realization of projects, c arrying out well-defined literature reviews, report s ... help develop
aptitudes and desired competencies.
The degree of fulfillment of these objectives is as sessed by the presentation, analysis and discussion  of papers /
reports submitted by students beyond the results ob tained in tests during the course period
The completion of the dissertation in its many form s and content allows consolidates tion of knowledge  and the
revelation of this consolidation.
Another very interesting way to assess the degree o f compliance with the targets that we set ourselves  in with the
completion of the degree is the important set of in formation and opinions communicated by the supervis ors / co
-supervisors who receive and follow our students du ring their internships. This information is a very important
element of evaluation of the capacity of the studen ts to implement / execute what was defined as the d egree
objectives.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos  de trabalho.
O atual Plano de Estudos do Mestrado em Engenharia Zootécnica / Produção Animal entrou em funcionament o no
ano letivo de 2007/2008 e resultou do processo de a dequação ao Processo de Bolonha (Despacho n.º 23
010-V/2007, DR 2ª Série, nº 191 de 3 de outubro). A ntes de 2007/2008 existia uma licenciatura pré-bolo nha (5 anos +
estágio) em Engenharia Zootécnica e um Curso de Mes trado em Produção Animal que, com a entrada em vigo r do
regime de Bolonha, foram profundamente reestruturad os com base na extensa experiência adquirida, dando
origem aos actuais licenciatura em Engenharia Zooté cnica e Mestrado em Engenharia Zootécnica / Produçã o
Animal. Apesar da estrutura curricular se manter in alterada, os conteúdos programáticos das diversas u nidades
curriculares têm sido actualizados, assim como o ti po e duração das aulas (Despacho n.º 5474/2010, DR 2ª Série, nº
59 de 25 de março), tendo essencialmente em conside ração uma melhor adequação ao perfil exigido actual mente
aos futuros profissionais

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies up dating.
The current study program of the Master’s in Animal  Production Engineering began operating in the acad emic year
of 2007/2008 and resulted from the process of adjus tment to the Bologna Process (Despacho n.º 23 010-V /2007, DR
2ª Série, nº 191 de 3 de outubro). Before 2007/2008  there was a pre -Bologna degree (5 years + trainin g) in Animal
Science and a Masters degree in Animal Production t hat after the Bologna process, has been deeply rest ructured
based on the extensive experience of the faculty, l eading to the current degree in Animal Production E ngineering
and a Masters in Animal Production Engineering. Eve n though the curricular structure remain unchanged,  the
syllabus of the various courses have been updated, as well as the type and duration of classes (Despac ho n.º
5474/2010, DR 2ª Série, nº 59 de 25 de março), and essentially is considered a better match to the pro file required
currently of future professionals.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Economia Agrícola e Agro-Alimentar/Agricul tural and Food Economics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia Agrícola e Agro-Alimentar/Agricultural and  Food Economics

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
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Maria Filomena Ramos Duarte (83 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Alexandra Campos Seabra Pinto (71 horas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Familiarizar os alunos com os principais conceitos e metodologias de análise económica do sector agríc ola e
agro-alimentar, para que sejam capazes de:
(i) compreender as bases da análise das decisões de  produção e de consumo;
(ii) apreender a estrutura e comportamento dos merc ados agrícolas e agro-alimentares;
(iii) aplicar os conceitos económicos à análise do sector agrícola e agro-alimentar em Portugal;
(iv) apreender os problemas e desafios globais enfr entados pelo sector agrícola e agro-alimentar num m undo em
mudança.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Enabling students to dominate and apply the main co ncepts and methodologies of economic analysis to
agriculture and agri-food sector. the It is intende d that students:
(i) understand the basis of analysis of production decisions and consumption;
(ii) seize the structure and behavior of agricultur al and agri-food markets;
(iii) apply the concepts of economic analysis of ag riculture and agri-food sector in Portugal;
(iv) seize the problems and challenges faced by the  agriculture and agri-food sector in a changing wor ld

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte I – Introdução
1 - O Sector Agrícola e Agro-Alimentar Português
2 – Oferta de produtos agrícolas e agro-alimentares
3 - Procura de produtos agrícolas e agro-alimentare s
4 - Mercados e preços de produtos agrícolas e agro- alimentares
PARTE II – Competitividade e inovação na Cadeia Ali mentar
5 – Cadeia alimentar: noções introdutórias
6 – Competitividade: conceitos, medidas, Indicadore s e metodologias de análise
7 - A inovação como suporte de vantagem competitiva  sustentada
PARTE III – Internacionalização do sector agro-alim entar
8 – Os desafios da internacionalização para o secto r agro-alimentar
9 – A globalização da economia e mercados externos
PARTE IV – Políticas económicas de incentivo ao sec tor
10 – Objectivos e medidas de política económica sec torial

6.2.1.5. Syllabus:
PART I - Introduction
1. The agri-food Portuguese sector: structures and factors of production, economic performance
2. Production and supply of agri-food products
3. Demand for agri-food products: utility, consumer  choice and demand function; determinants of demand  and
characteristics of the demand for food; evolution o f food consumption in Portugal
4. Markets and prices of agricultural and agri-food  products
PART II - Competitiveness and Innovation in the Foo d Chain
5. Food chain: introductory concepts
6. Competitiveness: concepts, measures, indicators and methodologies
7. Innovation for sustainable competitive advantage
PART III - Internationalization of the agri-food se ctor
8. The challenges of internationalization for the a gri-food sector
9. The globalization of the economy and foreign mar kets
PART IV - Economic policies for the agri-food secto r
Objectives and measures of sectoral economic policy

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam o s conceitos fundamentais da análise económica do se ctor
agrícola e agro-alimentar. Os estudantes ficam com uma visão global do sector em análise, em particula r do caso
português, e ficam a conhecer os problemas e desafi os globais enfrentados pelo sector agrícola e agro- alimentar
num mundo em mudança.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course emphasize the fundament al concepts of economic analysis of the agri-food s ector.
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Students are left with an overview of the agri-food  sector, particularly, the Portuguese case.
Parts II, III and IV refer the problems and challen ges faced by the agriculture and agri-food sector i n a changing
world.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A metodologia de ensino assenta em dois níveis de o rganização dos alunos. Ao nível individual, cada al uno
frequenta a disciplina, participando e apreendendo os aspectos teóricos fundamentais. Ao nível de grup o, os
alunos propõem e desenvolvem um diagnóstico e carac terização de um subsector agrícola ou agro-alimenta r com
base na sua pesquisa no terreno e/ou em fontes de i nformação secundária.
Aulas: Teóricas e Teórico-Práticas
Avaliação: Realização de um Trabalho Prático (P) e de um Exame Final (E)
Classificação Final = 0,7E + 0,3P

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The teaching methodology is based on two levels of organization. At the individual level, each student  attends the
discipline, participating and learning the fundamen tal theoretical aspects of the course. At the group  level, students
propose and develop a diagnosis and characterizatio n of an agri-food subsector as a result from their field
research and/or secondary information sources.
Lectures; Lecture/Practical
Evaluation: Practical work (P) and final exam (E)
Final mark = 0,7E + 0,3P

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

A metodologia de ensino apresentada acima permite q ue os alunos possam, individualmente, dotar-se de u m
conjunto de conhecimentos base de análise do sector  agrícola e agro-alimentar. O desenvolvimento de tr abalho
prático com recurso a pesquisa no terreno, a fontes  de informação secundárias e com aplicação dos inst rumentos
de análise estudados, permite-lhes interagir em gru po, reforçando a prática de trabalho em equipa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology presented above allows stu dents to individually equip themselves with a basic
economic analysis knowledge set. The development of  practical work using field surveys, secondary info rmation
sources and the application of the studied analytic al tools, allows them to interact in a group, reinf orcing the
practice of team work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
Lagrange, L. (1995), La commercialisation des produ its agricoles et alimentaires, Tec.Doc, Paris.
Malassis, L. et Ghersi, G. (1992) Initiation à L´éc onomie Agro-Alimentaire, Haitier, Paris
Pitts, E. Viaene, J. Traill, B. and Gellynk, X. (19 95) Measuring Food Industry Competitiveness, Discus sion Paper nº
7, University of Reading, UK
Porter, M. (1990) Competitive Advantage of Nations,  Gorsuch Scarisbrick Publishers, Scottsdale, Arizon a.
Santos, J. et al (organizadores) (2013), O Futuro d a Alimentação: Ambiente, Saúde e Economia, Fundação  Calouste
Gulbenkian, Lisboa.
Seitz, W.; Nelson, G.; Halcrow, H. (2002), Economic s of Resources, Agriculture and Food. Second editio n,. New
York, McGraw-Hill Higher Education.
Siggel, Eckhard (2007), The many dimensions of comp etitiveness, CESifo Venice summer Institute.
The Macmillan Press, London
Rhodes, V. J. (1993), The Agricultural Marketing Sy stem, Tracy, M. (1993), Food and agriculture in a m arket
economy, APS-Agricultural Policy Studies, Belgium

Mapa X - Estatística e Delineamento/Statistics and Experimental Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estatística e Delineamento/Statistics and Experimen tal Design

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
Jorge Filipe Campinos Landerset Cadima (56 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Elsa Maria Félix Gonçalves (126 horas)
Fernanda Maria dos Reis Torroaes Valente (84 horas)
Manuel Lameiras de Figueiredo Campagnolo (126 horas )
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Esta disciplina visa complementar a formação básica  em Estatística, desenvolvendo em particular o estu do do
Modelo Linear (Regressão Linear e Análises de Variâ ncia), bem como alguns outros testes de hipóteses
fundamentais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course seeks to complete a basic training in S tatistics, in particular with the study of the Line ar Model (Linear
Regression and Analysis of Variance), as well as wi th some other fundamental hypothesis tests.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Testes hipóteses com estatística de Pearson (ajusta mento distribuições unidimensionais, tabelas de con tingência,
testes homogeneidade e independência). Regressão Li near Simples (modelo; transformações linearizantes;
estimadores dos parâmetros e distribuições; interva los confiança e testes hipóteses para parâmetros; i ntervalos
confiança para E[Y] e predição para Y; teste ajusta mento global; análise resíduos). Regressão Linear M últipla
(ferramentas; modelo; vector de estimadores e distr ibuição; intervalos confiança e testes hipóteses pa ra
parâmetros e suas combinações lineares; intervalos predição para observações Y; submodelos – teste F p arcial e
selecção de submodelos; análise resíduos). Análise de Variância (conceitos introdutórios; modelo delin eamento 1
factor; modelo delineamento factorial 2 factores se m e com interacção; delineamento 2 factores hierarq uizados;
testes F, testes Tukey, gráficos interacção). Model os tipo ANOVA com efeitos aleatórios: modelo 1 fact or.

6.2.1.5. Syllabus:
Hypothesis tests based on Pearson's statistic (dist ribution fitting; contingency tables, homogeneity &
independence tests). Simple Linear Regression (mode l; linearizing transformations; parameter estimator s and
distributions; confidence intervals & hypothesis te sting for parameters; confidence intervals for E[Y]  and prediction
intervals for Y; goodness of fit tests; analysis of  residuals). Multiple Linear Regression (tools; mod el; vector of
estimators and distribution; confidence intervals &  hypothesis tests for parameters & their linear com binations;
prediction intervals for observations of Y; submode ls – partial F test and selection algorithms; analy sis of
residuals). Analysis of Variance (introductory conc epts; the models: 1-way design; 2-way factorial des ign - with and
without interaction; 2-way nested design; F tests, Tukey's test, interaction plots). Random Effects AN OVA-type
Models: the 1-way model.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

É evidente a coerência entre conteúdos e objectivos .

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
This coherence is self-evident.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Aulas teóricas (2h por semana) e aulas práticas (3h  por semana), com o auxílio do programa estatístico  R. A
aprovação é obtida, ou através duma média positiva em dois testes, ou com aprovação num exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Theoretical lectures (2h per week) and practical cl asses (3h per week) with the use of the R statistic al software. The
course is completed with either a positive average grade in two tests or a pass in a final exam.

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

Quase todos os problemas utilizam conjuntos de dado s das várias áreas dos segundos. ciclos onde é lecc ionada
esta UC. As perguntas são formuladas na linguagem n atural dos problemas que lhes deram origem.
Para mais informação, ver o material de apoio à UC,  na página web:
http://www.isa.utl.pt/dm/estdel/estdel/estdel.html

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Almost all the problems use data sets from the vari ous fields of the MSc courses which include this co urse. The
questions that are asked are questions that arise n aturally in the analysis of these datasets.
For more information, see the course materials in t he course webpage:
http://www.isa.utl.pt/dm/estdel/estdel/estdel.html

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
Kutner MH; Nachtsheim CJ; Neter J e Li W (2005) App lied Linear Statistical Models, Irwin [BISAU10-727/ CD-236]
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Outras ref p/ Mod Linear:
Draper NR e Smith H (1998) Applied Regression Analy sis, 3rd ed, John Wiley & Sons [BISAU10-734]+[SI-78 ](disk)
([BISAU10-412] 1ª ed 1981)
Montgomery DC e Peck EA (1982) Introduction to Line ar Regression Analysis, John Wiley & Sons [BISAU10- 329]
Murteira B; Ribeiro CS; Andrade e Silva J e Pimenta  C (2002) Introdução à Estatística, McGraw Hill Por tugal
[BISAU10-681]
Seber GAF (1977) Linear Regression Analysis, John W iley & Sons [BISAU10-416]
Ref apoio à utilização do R:
Docentes da uc Estatística (2008/09), Introdução à Aplicação R
Equipa do R (em actualização constante), Manuais (v ários) do R
Maindonald J e Brown WJ (2003) Data Analysis and Gr aphics using R, Cambridge Univ Press [BISAU10-722]
Torgo L (2006) Introdução à Programação em R
Venables WN e Ripley BD (2002) Modern Applied Stati stics with S (4th ed), Springer-Verlag [BISAU10-733 ]

Mapa X - Melhoramento Genético Animal/Animal Breedi ng

6.2.1.1. Unidade curricular:
Melhoramento Genético Animal/Animal Breeding

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
Luís Lavadinho Telo da Gama (70 horas)

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Pretende-se que os alunos compreendam a importância  do Melhoramento Genético Animal como instrumento
essencial da actividade de um futuro especialista e m Produção Animal, tanto na área dos animais de pro dução
como dos animais de companhia. Neste sentido, os ex emplos positivos e negativos dos resultados obtidos  em
diversos programas de selecção nas várias espécies servem como elemento dinamizador da compreensão dos
temas abordados, considerando a selecção, os cruzam entos e a conservação de recursos genéticos animais .
Estimula-se uma visão holística da produção animal,  em que a componente genética assume uma importânci a
cada vez maior, tanto em termos de eficiência produ tiva como de sanidade animal. Os alunos deverão
familiarizar-se com as principais ferramentas molec ulares e quantitativas actualmente disponíveis nos programas
de melhoramento comerciais, desenvolvendo a curiosi dade científica e a capacidade de aprofundar de for ma
independente e actualizada os temas tratados nas au las.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students are expected to understand the importance of Animal Breeding as a key element of the activity  of a future
Animal Scientist, both for livestock species as wel l as for companion animals. In this sense, positive  and negative
examples of results obtained in various selection p rograms in different species are used as a steering  element for a
better understanding of the subjects of the curricu lar unit, considering applications to selection, cr ossbreeding and
conservation of animal genetic resources..
A holistic approach to Animal Science is used, wher e the genetic component assumes an increasing impor tance,
both for efficiency of animal production as well as  for animal health. Students should become familiar  with the
major molecular and quantitative tools currently av ailable in commercial genetic improvement programs,  by
developing scientific curiosity and the ability to independently obtain in-depth current information o n the subjects
discussed in the classroom.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ferramentas moleculares de aplicação em Melhorament o Animal.
Caracterização, conservação e gestão dos Recursos G enéticos Animais
Genética de Populações: Frequências génicas e genot ípicas; modo de acção dos genes; lei de Hardy-Weinb erg.
Factores que influenciam as frequências génicas e g enotípicas.
Genes simples com importância em Melhoramento Anima l
Sistemas de acasalamento: Consanguinidade e parente sco; gestão da variabilidade genética.
Sistemas de acasalamento: Cruzamentos; heterose; si stemas de cruzamento.Selecção: Valor genético e
heritabilidade. Resposta esperada e observada à sel ecção. Avaliação genética.. Interacções genótipo*am biente.
Biotecnologias em Melhoramento Animal: Tecnologias reprodutivas; polimorfismos genéticos; clonagem;
transgénese. Selecção genómica.
Organização dos programas de selecção nas diferente s espécies.

6.2.1.5. Syllabus:
Molecular tools used in Animal Breeding
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Characterization, conservation and management of An imal Genetic Resources.
Population Genetics: genetic and genotypic frequenc ies; types of gene action; Hardy-Weinberg law; Fact ors
affecting genetic and genotypic frequencies,
Single genes of importance in Animal Breeding.
Mating systems: Inbreeding and relationship; manage ment of genetic variability.
Mating systems: Crossbreeding; heterosis; crossbree ding systems.
Selection: breeding value and heritability. Expecte d and observed response to selection. Genetic evalu ation
Genotype-environment interactions
Biotechnologies in Animal Breeding: Reproductive te chnologies; genetic polymorphisms; cloning; transge nesis.
Genomic selection.
Organization of selection programs in different spe cies.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

Os conteúdos programáticos foram delineados em funç ão dos objetivos a atingir, das competências a adqu irir e do
desenvolvimento progressivo de um raciocínio basead o no conhecimento científico actual. Nesta perspect iva, os
alunos serão treinados para enquadrar, analisar e r esolver problemas nos diversos cenários da aplicaçã o da
Genética à Produção Animal e às Ciências Veterinári as. Nesta lógica formativa, pretende-se com os cont eúdos
programáticos da componente teórica que o estudante  domine os conceitos centrais para poder identifica r e
definir os aspectos essenciais das ferramentas clás sicas da Genética Quantitativa e dos desenvolviment os da
Genética Molecular, e encontrar a melhor forma de c ombinar as duas abordagens. Na componente prática, os
conteúdos convergem para que o estudante seja capaz  de transpor para situações representativas da real idade
produtiva os conceitos adquiridos ao longo da apren dizagem teórica, tendo consciência das respectivas
implicações e limitações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this curricular unit was designed a ccording to the goals previously defined, the skill s to acquire
and the development of a way of thinking /reasoning  by the students, based on current scientific knowl edge. Thus,
students are trained to analyze and solve various s cenarios of application of Genetics to Veterinary a nd Animal
Sciences. It is intended that the theoretical compo nent of the syllabus will provide students with a g ood
understanding of the central elements which will al low them to identify and define the major aspects o f Classical
Quantitative Genetics tools and key developments in  Molecular Genetics, and find the best way to combi ne the two
approaches. In the practical component of the curri cular unit, the topics converge to provide the stud ent with the
ability to transpose to real-life situations the co ncepts learned in the theoretical part of the curri cular unit, with an
appreciation of the implications and limitations of  the various alternatives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A leccionação da componente teórica da UC Melhorame nto Animal recorre à exposição oral, apoiada em
apresentações informatizadas, incluindo e utilizand o o quadro de parede para explicações adicionais e/ ou para a
resolução de exercícios. O principal objetivo desta s apresentações é propor ao estudante uma linha de orientação
de ensino-aprendizagem, focada nos aspectos nuclear es, estimuladora da curiosidade científica e basead a nas
suas aplicações práticas. A interação e a discussão  de casos mais complexos são encorajadas como forma s de
consolidação e de aprofundamento dos conhecimentos.  As aulas práticas baseiam-se na exposição, discuss ão e
resolução de casos práticos, em particular utilizan do exemplos concretos de esquemas de melhoramento q ue
simulam a realidade produtiva. A avaliação final do  estudante é realizada através de exame escrito em que serão
avaliadas as matérias lecionadas nas aulas teóricas , teórico-práticas e práticas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Teaching of the theoretical component of Animal Bre eding makes use of oral presentations, supported by
computerized means and using the classroom blackboa rd for additional explanations and problem solving.  The
main purpose of these presentations is to offer the  student a comprehensive set of learning guidelines , focused on
the core aspects and stimulating scientific curiosi ty, by emphasizing practical applications. The inte raction and
discussion of more complex cases are encouraged as ways of consolidating and deepening the acquired
knowledge. The practical classes are based on the p resentation, discussion and resolution of practical  cases, in
particular by using practical examples of genetic i mprovement schemes simulating real-life situations (case-based
learning). Students are evaluated by a written exam ination including the theoretical and practical asp ects covered
throughout the curricular unit.

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

As competências cognitivas são desenvolvidas atravé s da exposição participativa, estudo orientado e
aprendizagem baseada em resolução de problemas. Pro cura-se que os estudantes saibam como lidar com a
complexidade dos problemas concretos, estimulando a  consciência da necessidade de uma cuidada compreen são
dos factores inerentes a um programa de conservação  ou melhoramento dos recursos genéticos animais. A
incorporação na aprendizagem de exemplos concretos escolhidos da realidade produtiva serve de forte fa ctor de
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motivação e debate entre os alunos.
No caso particular desta unidade curricular, procur a-se de forma concreta e aplicada dotar os alunos d os
conhecimentos básicos e de sentido crítico quanto a o estabelecimento de prioridades, estratégias a ado ptar e
ferramentas a utilizar nos programas de conservação  e selecção dos recursos genéticos animais. A unida de
curricular aborda as ferramentas tradicionais utili zadas em programas de melhoramento, assim como os m ais
recentes desenvolvimentos da genética molecular, o que permitirá aos estudantes identificar com rigor a
abordagem mais adequada para cada circunstância. As  metodologias de avaliação de conhecimentos e de
competências adotadas pretendem promover a aquisiçã o de conhecimentos de modo ativo, sequencial e dinâ mico,
no qual as competências são consolidadas pela aplic ação dos conhecimentos adquiridos nas aulas prática s e pela
apresentação e análise crítica de casos concretos, que permitirão enquadrar situações da realidade prá tica com as
quais os estudantes estejam familiarizados.
A coordenação entre os conhecimentos teóricos funda mentais transmitidos e as competências desenvolvida s com
os objetivos gerais e específicos da unidade curric ular são articulados ao nível da área científica, e m estreita
colaboração entre o Coordenador Científico e Pedagó gico e o Coordenador de Estudos da área científica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Student knowledge and skills are developed through participative presentations, self-directed learning , and
problem based learning. Students are expected to un derstand how to deal with the complexity of real pr oblems,
stimulating the need for a careful understanding of  the factors implied in a syllabus aimed at the con servation or
genetic improvement of animal genetic resources. Th e integration in the learning process of examples t aken from
reality warrants the motivation of and debate among  students.
In the particular case of this curricular unit, we seek to provide students with the basic knowledge a nd ability to
critically assess the establishment of priorities, strategies to carry-out and tools to adopt in conse rvation and
genetic improvement programs. Thus, the curricular unit addresses the conventional tools used in selec tion
programs as well as recent developments in molecula r genetics, which should provide students with the ability to
carefully choose the most appropriate strategy in e ach circumstance.
The methodologies adopted for assessing student’s k nowledge and skills aim to promote the acquisition of
knowledge in a sequential and dynamic way, in which  the skills are consolidated by applying the acquir ed
theoretical knowledge in practical classes, and thr ough the presentation and critical analysis of prac tical examples,
which should be helpful in establishing a link with  real-life situations with which students are famil iar.
The articulation between theoretical knowledge comp onents and skills developed with the general and sp ecific
objectives of the curricular unit are supervised at  the level of the scientific area, in close collabo ration between the
Scientific and Pedagogical Coordinator of the curri cular unit and the Coordinator of Studies of this s pecific
scientific area.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
Cópias dos ficheiros/diapositivos apresentados nas aulas, artigos científicos e técnicos (Class handou ts, lecture
notes, scientific and technical papers).
- Bourdon, R.M. (2000). Understanding Animal Breedi ng, 2nd Ed. Prentice Hall, New Jersey.
- Gama, L.T. (2002). Melhoramento Genético Animal. Escolar Editora, Lisboa.
- Hammond, K., Graser, H.U. and McDonald, C.A. (199 2). Animal Breeding - the Modern Approach. Univ. Ne w
England, Armidale.
- Lewin, B. (2008). Genes IX. Jones and Bartlett Pu bl. London, UK.
- Nicholas, F.W. (2010). Introduction to Veterinary  Genetics. 3rd Edition. Wiley-Blackwell.
- Van Vleck, L.D., Pollak, E.J. and Oltenacu, E.A.B . (1987). Genetics for the Animal Sciences. W.H. Fr eeman and Co.,
New York.

Mapa X - Nutrição Animal Avançada/Advanced Animal N utrition

6.2.1.1. Unidade curricular:
Nutrição Animal Avançada/Advanced Animal Nutrition

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
Luisa Almeida Lima Falcão e Cunha (47 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Cristina Saragoça Melgado Gonçalves Monteiro (1 8 horas)
Maria Madalena dos Santos Lordelo Redford (2,5 hora s)
Rui José Branquinho de Bessa (2,5 horas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Os objectivos desta UC são:
- aprofundamento do conhecimento e da utilização do s constituintes dos alimentos – hidratos de carbono ,
prótidos, lípidos vitaminas e minerais
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- conhecimento da utilização e do modo de acção dos  aditivos que possam tornar mais eficiente a utiliz ação dos
constituintes alimentares e as regras da sua utiliz ação legal
- conhecimento dos factores antinutricionais presen tes nos alimentos e o seu enquadramento legal
- conhecimento da influência da nutrição no meio am biente
- conhecimento da influência da nutrição na qualida de do produto
- saber realizar a planificação alimentar anual de uma exploração

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this course are:
- improved knowledge of the constituents of feeds -  carbohydrates, protein, fat vitamins and minerals and their use
by farm animals
- improved knowledge of the use and mode of action of nutritional additives and how they can make - mo re efficient
use of feed constituents; know the rules of their l egal use
- improved knowledge of anti-nutritional factors in  feed and its legal framework
- improved knowledge of the influence of nutrition in the environment
- improved knowledge of the influence of nutrition on animal product
- to know perform the planning of feeding annual of  a farm

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os constituintes dos alimentos
i) a sua utilização pelas diferentes espécies anima is
ii) limitações da sua utilização pelos animais
iii) presença nos alimentos e o seu efeito na alime ntação prática nas diferentes espécies
Aditivos nutritivos: utilização e modo de acção
Factores anti nutricionais presentes nos alimentos
Nutrição e ambiente
Nutrição e qualidade do produto
Planificação alimentar de uma exploração

6.2.1.5. Syllabus:
The constituents of feeds:
i) its use by different species
ii) limitations of their use by animals
iii) presence in feed and its effects in practice f eeding in different species
Nutritional additives: utilization and mode of acti on
Anti-nutritional factors in food
Nutrition and environment
Nutrition and product quality
Planning a feeding of animal husbandry

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

Os conteúdos programáticos foram estabelecidos em f unção dos objectivos da unidade curricular que pret ende
que os alunos aprofundem e consolidem os conhecimen tos e competências no âmbito da nutrição animal.
Pretende-se que obtenham os conhecimentos técnicos e científicos que lhes permitam determinar a forma mais
eficiente de utilizar os recursos alimentares dispo níveis tendo em consideração o animal, o seu bem-es tar, o
ambiente e a qualidade do produto final

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
The contents were established according to the obje ctives of the course: it is intended that students deepen and
consolidate the knowledge or competence in animal n utrition. It is intended that students get the tech nical and
scientific knowledge to determine the most efficien t way to utilize available feed resources taking in to account the
animal, its welfare, the environment and the qualit y of the final product

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Os temas propostos no programa são lecionados atrav és de aulas teóricas e teór-práticas
As primeiras têm como finalidade introduzirem o tem a e salientarem os aspetos mais importantes e as po ssíveis
implicações práticas. As aulas teór-práticas permit em a análise/discussão de resultados obtidos sobre o tema em
questão e consequências da sua aplicação pratica. P arte destas discussões baseiam-se em papers sobre o  tema
em análise apresentado por um grupo de alunos e dis cutido na sala e/ou por exemplos concretos apresent ados
pelo docente e analisados e discutidos pelos alunos
A planificação da exploração é parcialmente realiza da na sala de aula com apoio e orientação do profes sor,
obrigando o aluno a ter presente os efeitos sobre o  ambiente, a qualidade do produto final e bem estar  animal
A avaliação inclui:
Apresentações/discussões orientadas c/ ou s/relatór io (em grupo) e trabalho da planificação alimentar anual de
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uma exploração à escolha do grupo de alunos (45%)
Exame escrito (55%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The lectures are intended to introduce the theme, u nderline the most important aspects and explain the  possible
practical implications
The theoretical and practical classes allow analysi s/discussion of results on the topic in question an d the
consequences of its practical application. Part of these discussions are based on papers on the subjec t under
consideration (presented by a group of students) an d discussed in class and/or specific examples provi ded by the
teacher and analyzed and discussed
Planning the exploitation is performed partially in  the classroom with the support and guidance of the  teacher,
forcing the student to keep in mind the effects on the environment, quality of the final product and a nimal welfare
The assessment includes:
Presentations and guided discussions with or withou t report (group) and the report of the annual feed planning of
animal husbandry (45%)
Individual written exam (55%)

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

A alimentação animal é o factor de maior custo na a ctividade económica da produção animal. Assim, é
fundamental que o conhecimento da nutrição animal e steja bem consolidado para que em situações prática s haja
possibilidade de ajustamentos correctos de modo a m anter ou melhorar a eficiência nutritiva dos alimen tos
disponíveis. As situações não são estáticas, antes pelo contrário, e as mudanças contínuas do mercado exigem
uma adaptação constante cujo êxito depende forçosam ente do conhecimento técnico-científico e da capaci dade de
inovar tendo presente que todas as alterações poder ão ter consequências nos produtos ou no ambiente
São estas competências que se pretende que os estud antes adquiram ao longo do semestre com a lecionaçã o dos
temas nas aulas teóricas e a apresentação, análise,  discussão e aplicações práticas de “casos” nas aul as teórico-
práticas
A planificação dá ao estudante a visão de uma serie  de problemas práticos e obriga-o a pensar em difer entes
soluções e a fazer opções

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The animal feed is the major cost factor in economi c activity in animal production. Thus, it is import ant that the
knowledge of animal nutrition is well established s o that in the practical situations there is possibi lity of correct
adjustments to maintain or improve the nutritional efficiency of food available. The situations are no t static, rather,
and the continuous changes in the market require co nstant adaptation whose success depends necessarily
technical-scientific knowledge and the ability to i nnovate remembering that any changes could impact t he products
or the environment.
These are competences that we want students acquire  during the semester with the teaching of topics in  the
lectures and the presentation, analysis, discussion  and practical applications of "cases" in practical  classes.
Planning gives students an overview of a series of practical problems and forces them to think of diff erent
solutions and to make choices

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
D´Mello J.P.F., (Ed) 2004. Farm Animal Metabolism a nd Nutrition. CABI Publishing, 438 pp.
D´Mello J.P.F., (Ed), 2003. Amino Acids in Animal N utrition. CABI Publishing, 2ª ed, 513 pp.
Jarrige R., Ruckebusch Y., Demarquilly C., Farce M- H., Journet M., (Eds) 1995. Nutrition des ruminants  domestiques
ingestion et digestion. INRA Editions, Paris, 921 p p.
Moughan P.J., Verstegen M.W.A., Visser-Reyneveld M. I., 2000. Feed evaluation – Principles and practice .
Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 28 0 pp.
Taylor-Pickard J. A, Tucker L.A (ed) (2005) Re-defi ning Mineral Nutrition, Notttingham Univ Press
Van Soest, P., 1994. Nutritional Ecology of the Rum inant. 2nd Ed., Cornell Univ. Press, USA
Somes papers from:
Animal feed science and technology,
Livestock Science,
Journal of animal Science,
Animal.

Mapa X - Técnicas Laboratoriais em Química e Bioquí mica/Chemistry and Biochemistry Laboratory

6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas Laboratoriais em Química e Bioquímica/Chem istry and Biochemistry Laboratory

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
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Miguel Pedro de Freitas Barbosa Mourato (45 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Filipa de Sousa Bandeira (65 horas)
Maria José Antão Pais de Almeida Cerejeira (15 hora s)
Ana Carina Santos Pereira (15 horas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Pretende-se que os alunos tomem conhecimento das ma is recentes técnicas laboratoriais nas áreas de quí mica e
bioquímica com interesse para a sua área de formaçã o, e que aprendam a trabalhar no laboratório de um modo
correcto, em segurança, com os equipamentos associa dos às técnicas analíticas estudadas. Pretende-se a inda que
os alunos aprendam a executar correctamente um prot ocolo experimental retirado de diversas fontes (com o
artigos científicos), e sejam capazes de o descreve r adequadamente e de reportar os resultados de uma forma
correcta.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this course is to introduce t he students to both basic and advanced laboratory t echniques
used in chemistry and biochemistry as related to th eir field of study. They will learn to work in the laboratory in a
correct and safe way, with the equipments associate d with each specific technique. It is also intended  that the
students learn to follow an experimental protocol, and be able to write one and report the experimenta l results in an
adequate form.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao Laboratório. A segurança no laboratór io. Caderno de laboratório: organização dos resulta dos.
Interpretação e execução de um protocolo experiment al. Realização de um protocolo experimental.
Técnicas básicas de medição de volumes e de massas.  Titulação, determinação de pH
Espectrofotometria molecular: UV/visivel, infraverm elhos
Espectrofotometria atómica: Absorção e Emissão
Cromatografia: camada fina, HPLC, cromatografia gas osa
Espectrometria de massa, HPLC-MS e GC-MS.
Propriedades funcionais das proteínas (precipitação , solubilidade, influência de pH e da temperatura,
quantificação)
Electroforese nativa e desnaturante. Electroforese 2D. Determinação de actividades enzimáticas.
Acção de enzimas proteoliticas exógenas em carne.
Técnicas laboratoriais em Ecotoxicologia. Técnicas de avaliação da exposição ambiental a resíduos de s ubstâncias
químicas. Técnicas de avaliação de efeitos tóxicos no biota.

6.2.1.5. Syllabus:
An introduction to the work in the laboratory. Labo ratory safety. The importance of a lab notebook.
Interpretation and execution of an experimental pro tocol. Writing and experimental protocol.
Basic techniques for measuring weight and volumes. Titration and pH determination.
Molecular spectrophotometry: UV/visible and infrare d
Atomic spectrophotometry: absorption and emission t echniques
Chromatography: thin layer, HPLC, Gas Chromatograph y
Mass spectrometry, HPLC-MS, GC-MS
Functional properties of proteins (precipitaion, so lubility, pH and temperature effect, quantification )
Native-PAGE and SDS-PAGE electrophoresis. 2D electr ophoresis. Determination of enzymatic activities.
Laboratory techniques in Ecotoxicology. Techniques of environmental exposure assessment to chemicals.
Techniques of toxic effects assessment to biota.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

Esta UC é obrigatória para os alunos do mestrado de  Eng Zoo – Produção Animal e optativa para o curso de Eng
Ali. É uma disciplina de carácter laboratorial, com  uma introdução teórica ao trabalho seguida do trab alho
experimental. Todos os trabalhos práticos envolvem técnicas analíticas diversas utilizadas em química e
bioquímica. Sempre que necessário as aulas são dada s noutros locais onde os alunos podem entrar em con tacto
com equipamentos mais sofisticados que não estão di sponíveis num normal laboratório de aulas. Pretende -se
desta forma que os alunos obtenham competências ger ais de trabalho de laboratório e tomem contacto com
diversas técnicas químicas e bioquímicas avançadas,  bem como a capacidade de análise crítica de result ados,
interpretação de um protocolo experimental e aprese ntação de resultados. A escolha dos trabalhos de la boratório
é feita de modo a que os alunos trabalhem com técni cas com interesse dentro da área do respectivo curs o.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
This course is mandatory for the Master degree in A nimal Science and optional for the Master degree in  Food
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Science.
It is mainly a laboratory course with a previous th eoretical introduction to the experimental work. Al l the laboratory
experiments involve analytical techniques used in c hemistry and biochemistry, starting up by the simpl est
techniques to the most advanced instrumental techni ques. Where necessary classes are held in other loc ations
where students can come into contact with more soph isticated equipment not available in a normal teach ing
laboratory. It is intended this way for students to  gain general laboratory skills and learn about dif ferent advanced
chemical and biochemical techniques as well as the ability to critically analyse the results of an exp eriment, to
properly interpret a lab protocol and to adequately  present the results. The choice of laboratory work , is made so
that the students can work with techniques of inter est to their study area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Esta UC é constituída por aulas práticas de laborat ório. No início de cada aula são abordados os aspec tos teóricos
relevantes para o trabalho que vai ser efectuado lo go de seguida. A avaliação é contínua e consiste na  realização
de relatórios e questionários em grupo sobre todos os trabalhos práticos realizados (com um peso de 65 % na nota
final), sendo entregues em datas definidas ao longo  do semestre. No final é feita uma discussão dos tr abalhos e
um teste, ambos com avaliação individual (com um pe so global de 35%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
This course consists of practical laboratory classe s. At the beginning of each lesson theoretical aspe cts relevant to
the work that will be carried out shortly afterward s are addressed. Evaluation is continuous and consi sts of making
group reports and questionnaires of all experimenta l assignments (with a weight of 65% of the final gr ade). The
written reports will be delivered on set dates thro ughout the semester. At the end of the semester the re is a
discussion of the performed work and a written test , both with individual assessment (with an overall weight of
35%).

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

Nas aulas desta UC começa-se por expor os conceitos  essenciais para a compreensão dos métodos que vão ser
utilizados no trabalho de laboratório que se inicia rá de seguida. São sempre usados trabalhos práticos  de
laboratório com interesse para o curso em que os al unos estão inseridos.
De seguida realiza-se o trabalho prático. Desta for ma os alunos têm oportunidade de apreender de imedi ato os
conceitos teóricos subjacentes a cada trabalho, e v erificar a sua importância para a elaboração do tra balho
experimental, podendo de imediato esclarecer as sua s duvidas com os docentes. No final, ao terem de el aborar um
relatório escrito (ou um questionário) os alunos te rão de integrar todos os conhecimentos adquiridos
consolidando as suas competências nessa área. Em to das as aulas é sempre dado especial cuidado às boas
práticas de laboratório, bem como adequada manipula ção de materiais, reagentes e diferentes equipament os e
técnicas de determinações analíticas. A realização dos trabalhos experimentais é complementada pela
necessidade de pesquisa bibliográfica adequada e pe la elaboração de relatórios onde se salientam as ve rtentes de
capacidade de transmissão de informação através de uma adequada linguagem científica. Nestes trabalhos
escritos é salientada a importância da análise crít ica dos resultados obtidos. Na discussão dos trabal hos os alunos
são confrontados com o trabalho apresentado e são d esafiados a corrigir e melhorar o seu trabalho atra vés de
críticas detalhadas ao relatório apresentado. Toda a documentação utilizada nas aulas e informações so bre o
funcionamento da disciplina são disponibilizadas ao s alunos através do endereço da UC no portal FENIX.  Os
docentes estão sempre contactáveis, ou pessoalmente , ou via email e/ou fóruns específicos no portal Fé nix.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes of this course begin with the presentat ion of the essential concepts for understanding the  methods
that will be used in the laboratory work. This labo ratory work, chosen to be relevant to the studying area of the
students, will be performed immediately after this presentation.
Next we carried out the practical work. In this way  students have the opportunity to immediately grasp  the
underlying theoretical concepts to each lab work, a nd verify its importance for the development of exp erimental
work and can immediately clarify their doubts with the teachers. In the end, they have to prepare a wr itten report (or
questionnaire) where students will have to integrat e all the knowledge acquired consolidating their sk ills in this
area. In every class it is always given special att ention to the good laboratory practices, as well as  proper handling
of materials, reagents and different techniques and  equipment analytical determinations.
This experimental work is complemented by the need to research and use appropriate literature and to l earn how to
adequately write a proper report, including an oral  discussion of these reports. In these reports we s tress the
importance of critical analysis of the results. In the discussion of the written reports students are faced with the
work presented and challenged to correct and improv e their work through a detailed report analysis. Al l
documentation used in classes and information on th e details of the course are available to students t hrough the
specific web address in the FENIX portal. The teach ers are always contactable, in person or via email and / or in
specific forums of the Fenix portal.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
- Switzer, R., Garrity, L., 1999, “Experimental Bio chemistry”, 3rd Ed., W. H. Freeman and Company.
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- Simões, J.A., Castanho, M.A., Lampreia, I.M., San tos, F.J., Nieto de Castro, C.A., Norberto, M., Pam plona, M., Mira,
L., Meireles, M., 2000, “Guia do Laboratório de Quí mica e Bioquímica”, Lidel.
- Skoog, D.A., Holler, F.J., Nieman, T.A., 1998, “P rinciples of Instrumental Analysis”, 5th Ed., Brook s/Cole.
- Barceló, D., 2000, Sample handling and trace anal ysis of pollutants – Techniques, applications and q uality
assurance, Vol. 21, Elsevier Science, Amsterdam.
- Pawliszyn, J., 1997, Solid phase microextraction – Theory and pratice. Wiley-VCH, New York, USA.

Mapa X - Tecnologia dos Alimentos para Animais/Feed  Manufacturing Technology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia dos Alimentos para Animais/Feed Manufact uring Technology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
Maria Madalena dos Santos Lordelo (70 horas)

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Pretende-se que o aluno tenha conhecimento do panor ama mundial dos mercados de ingredientes alimentare s
bem como da indústria dos alimentos compostos para animais. Pretende-se também que o aluno tenha o dom ínio
de todos os processos e passos de uma fábrica de al imentos compostos para animais em sistema de pré-mo enda
e de pós-moenda.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that the student has knowledge of th e panorama of the world markets of food ingredients  and the
industry of compound feed. It is also intended that  students know all the processes and steps of a fee d mill in a
pre-milling and post-milling system.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Caracterização dos alimentos para animais. A indúst ria dos alimentos compostos no mundo e em Portugal.  As
matérias-primas utilizadas no fabrico de alimentos compostos. A receção, controlo de qualidade e armaz enamento
de matérias-primas. Equipamento utilizado na movime ntação das matérias-primas e do produto acabado. Mo enda e
tipos de moinho. Mistura e tipos de misturadores. A  granulação e a expansão. Incorporação de líquidos aos
alimentos compostos. Ensaque, controlo de qualidade  e transporte do alimento composto. Particularidade s no
fabrico de alimentos compostos para peixes. Código de boas práticas e HACCP no fabrico de alimentos
compostos.

6.2.1.5. Syllabus:
Feeds in animal production. Overview of the portugu ese and international feed industry. Feed ingredien ts used in
compound feeds. Reception, quality control and stor age of feed ingredients. Transport equipment inside  a feed
mill. Grinding and types of grinders. Mixing and ty pes of mixers. Pelleting and expansion. Addition of  liquid
ingredients in feeds. Bagging, shipping and quality  control of finished feed. The manufacture of feeds  for fish.
Good Manufacturing Practices and HACCP in feed manu facturing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

Com a descrição da caracterização dos alimentos par a animais, da indústria dos alimentos compostos no mundo e
em Portugal e das matérias-primas utilizadas no fab rico de alimentos compostos, os alunos ficarão bem
preparados no domínio do panorama mundial da indust ria de alimentos compostos para animais.
Todos os processos e passos numa fábrica de aliment os compostos ficarão bem dominados pelo aluno uma v ez
que todos os processos serão abordados individualme nte bem como toda a maquinaria utilizada para o seu  bom
funcionamento: A receção, controlo de qualidade e a rmazenamento de matérias-primas; Equipamento utiliz ado na
movimentação das matérias-primas e do produto acaba do; Moenda e tipos de moinho; Mistura e tipos de
misturadores; A granulação e a expansão; Incorporaç ão de líquidos aos alimentos compostos; Ensaque, co ntrolo
de qualidade e transporte do alimento composto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
With a thorough review of feeds in animal productio n and an overview of the portuguese and internation al feed
industry and feed ingredients used in compound feed s, the student will be well prepared in the subject  of
worldwide compound feed industry. Every step and pr ocess in a feed mill will be well covered for stude nt:
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Reception, quality control and storage of feed ingr edients; Transport equipment inside a feed mill; Gr inding and
types of grinders; Mixing and types of mixers; Pell eting and expansion; Addition of liquid ingredients  in feeds;
Bagging, shipping and quality control of finished f eed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Dois testes. Trabalhos de grupo. Visita de estudo a  silos portuários e fábrica de alimentos compostos.  Duas aulas
dadas por profissionais convidados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Two tests. Group projects. Field trip to feed silos  and major feed mill. Two classes given by invited professionals.

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

A avaliação a partir de dois testes e dos trabalhos  de grupo permite um acompanhamento mais continuado  ao
longo do semestre por parte do aluno permitindo uma  melhor compreensão da matéria dada e melhor aquisi ção de
conhecimentos. As visitas de estudo e as aulas dada s por profissionais da área do fabrico dos alimento s
compostos permitem uma melhor compreensão da realid ade desta indústria.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The evaluation with two tests and group work allows  for a more continuous learning throughout the seme ster by
the student allowing for a better understanding of the course contents and better knowledge acquisitio n. Study
visits and classes given by professionals in the ma nufacture of compound feed allows a better understa nding of
the reality of this industry.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
McEllhiney RR 1994 Feed Manufacturing Technology IV  (4ed). American Feed Industry Assoc, Virginia
Kellems RO and DC Church 2002 Livestock feeds and f eeding (5ed) Prentice Hall, New Jersey
Orskov ER 1988 Feed Science – World Animal Science.  Elsevier Science Publ. NL
Chaveiro Soares M 1995 A granulação dos alimentos c ompostos. ISA, Lisboa
Chaveiro Soares M 1995 Moenda e mistura. ISA, Lisbo a
Dale NM and AB Batal 2005 Feedstuffs Ingredient Ana lysis Table. Feedstuffs
FeedTech. International feed production and applied  nutrition. Reed Business Information. NL
Feed International. Watt Publishing Company. Illino is. USA
Feed Compounder. Pentlands Publishing Ltd. UK
Alimentação Animal. IACA. Lisboa
Anuários IACA. Assoc Port Industriais de Alimentos Compostos para animais. Lisboa
Sites:
Fed das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIP A)
Fédération Européene des Fabricants d’Aliments Comp osés (FEFAC)
American Feed Industry Assoc (AFIA)
Intern Feed Industry Federation (IFIF)

Mapa X - Tecnologia dos Produtos Animais/Animal Pro ducts Technology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia dos Produtos Animais/Animal Products Tec hnology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
Teresa de Jesus da Silva Matos (55 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António Pedro Louro Martins (15 horas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Pretende-se que o aluno: i) conheça e distinga a co mposição e as características dos vários produtos d e origem
animal; ii) formule, calcule estivas e determine cu stos de produção; iii) interprete o lay-out das ind ústrias de
transformação de carnes, pescado e lacticínios; iv)  compreenda o funcionamento dos centros de abate e
respectivas tecnologias de abate; iv) conheça as te cnologias de fabrico dos produtos cárneos, dos prod utos da
pesca e dos produtos lácteos, v) identifique o cicl o de obtenção e conservação do leite vi) conheça e interprete a
legislação do sector; vii) projecte uma indústria d e transformação e realize a respectiva análise de i nvestimentos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main goal of this course is to provide competences to the student to: i) know and distinguish the comp osition and
the characteristics of several animal products; ii)  formulate animal products and calculate meat disse ction
operations and production costs; iii) interpret the  lay-out of meat, fish and dairy processing industr ies; iv)
understand the slaughter houses management and the slaughter operations; iv) learn the production tech nologies
of meat, fish and dairy products; v) identify milk processing and preservation; vi) know and interpret  the legislation
of the sector; and vii) project a food industry (me at, fish and/or dairy) and perform a critical inves tment analysis,

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Bioquímica da carne e pescado.Estrutura/bioquímica do músculo, transformação em carne.Maturação e
degradação da carne.Capacidade retenção/captação de  água.Qualidade da carne.Aptidões tecnológicas de c arnes
e emulsões cárneas
Gestão/controlo de Matadouros. Tecnologia/tipos de abate. Desmancha/cálculos de estivas. Estimulação e létrica.
Utilização/aplicação do frio. Layout do matadouro. Legislação
Transformação de carnes. Formulação e custos de pro dução. Instalações/equipamentos industriais. Layout  de
indústrias de transformação. Tecnologias de fabrico  de produtos cárneos. Embalagem, conservação e logí stica
industrial. Aditivos e invólucros. Legislação
Tecnologia do pescado. Captura, transporte, conserv ação e degradação. Tecnologia de bordo e outros cic los de
processamento. Subprodutos. Legislação
Realização de projeto industrial e análise de inves timentos
Composição e características do leite. Ciclo obtenç ão/conservação. Tecnologia de produtos lácteos, cic los de
processamento. Legislação

6.2.1.5. Syllabus:
Muscle structure and biochemistry. Meat properties.  Water holding capacity. Meat quality and processin g
properties. Meat “emulsions”. Meat preservation. Th e role of postmortem biochemical and structural cha nges.
Production control and management in slaughterhouse s. Slaughter operations and production costs determ ination.
Electric stimulation. Meat pieces and dissection op erations. Legal scope.
Meat processing. Food additives and casings. Meat p roducts formulation and production costs. Meat proc essing
industries, lay-out and design. Meat packaging. Ind ustrial equipments. Legal scope.
Fish technology.Capture and processing. By products . Legal scope.
Food industry (meat, fish and/or dairy) design and critical investment analysis aproach.
Milk and dairy technology. Legal scope.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

Os conteúdos programáticos visam fornecer as compet ências necessárias para o desempenho das funções de  um
tecnologista numa indústria de transformação de car nes, de pescado, de lacticínios ou num centro de ab ate. Estes
mesmos conteúdos fornecem o conhecimento vital da m atéria prima a manipular, dos processos e equipamen tos
inerentes à sua transformação, bem como a gestão/or ganização das indústrias do sector em causa.
Adicionalmente, a otimização de processos/ produtos  bem como o seu enquadramento legal também é foment ado
pelos conteúdos abordados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
The syllabus aims to provide the skills for the per formance of a food technologist in meat, fish, dair y processing
industries or in a slaughterhouse. These syllabus p rovides vital knowledge of the raw material to be h andled, of the
processes and of the equipment involved in processi ng, as well as management / organization of the mea t, fish and
dairy industrial sector. Additionally, optimization  of processes / products as well as its legal frame work is also
encouraged by the covered contents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A aprovação para classificação final de 10 valores pode ser obtida mediante avaliação contínua ou pela  realização
de exame final. A avaliação contínua inclui a reali zação de discussões de artigos científicos, a reali zação de um
projeto industrial e respetiva análise de investime ntos (visa o desenvolvimento de novos produtos ou a  otimização
de processos) e a execução de dois testes. O funcio namento da UC decorre mediante aulas teóricas, teór ico-
práticas, a realização de duas visitas de estudo (u ma visita a uma indústria transformadora e outra a um centro de
abate) e ainda aulas práticas para resolução de pro blemas reais da indústria.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Evaluation can be performed along semester through scientific papers discussions, presentation of one industrial
project with investments analysis (in which innovat ion and development of new products/processes are
encouraged) and two tests or only by a final exam. Minimum score is 10/20 scale. Teaching methodologie s includes
lectures and practical classes, study visits (meat processing industries and slaughter house) and reso lution of
problems based on real industrial cases.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias  de ensino com os objectivos de aprendizagem da uni dade
curricular.

As metodologias de ensino seguidas, pela sua grande  incidência teórico-prática, permitem conferir ao a luno as
competências necessárias e as ferramentas fundament ais para integração dos conhecimentos ministrados d e
forma a atingir os objectivos da UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The applied teaching methodologies, through its the oretical and pratical incidence, will allow the stu dent to obtain
the necessary skills and tools for the knowledge in tegration in order to fulfill main goals of this cu rricular unit.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
Prandl O, Fischer A, Schmidhofer T, Sinel H.Tecnolo gía e Higiene de la Carne.Edit Acribia, Zaragoza
Hall GM. Tecnología del procesado del pescado.Edit Acribia, Zaragoza
Puolanne E(1999) Cooked meat products.Proceedings o f 45th ICoMST, Yokohama, Japan, 116-120
Alais Ch. Ciencia de la leche.Princípios de técnica  lechera.Trad. António Lacasa Godina.Edit Reverté, Barcelona
Mahaut M; Jeantet R; Brulé G; Schuck P. Les produit s industriels laitiers. Éd. Tec & Doc, Lavoisier
Other:
Koohmaraie M; Geesink GH(2006) Contribution of post mortem muscle biochemistry to the delivery of consi stent
meat quality with particular focus on the calpain s ystem. Meat Science 74: 34-43
Huff-Lonergan E; Lonergan SM(2005) Mechanisms of wa ter-holding capacity of meat: The role of postmorte m
biochemical and structural changes. Meat Science 71 :194-204
Luquet FM(ed.) Laits et produits laitiers. Vache. B rebis. Chèvre. Vol I,IIeIII. Technique et Documenta tion, Lavoisier,
APRIA. Trad Public Europa-América, Colec Euroagro

Mapa X - Tecnologias de Produção Animal - carne/Adv anced Techniques of Animal Production - Meat

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias de Produção Animal - carne/Advanced Tec hniques of Animal Production - Meat

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
José Pedro da Costa Cardoso de Lemos (19 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
João Pedro Bengala Freire (20 horas)
Luísa Almeida Lima Falcão e Cunha (5 horas)
Maria Madalena dos Santos Lordelo Redford (10 horas )
Rui Manuel Vasconcelos Horta Caldeira (16 horas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Gerais - A disciplina de Tecnologias de Produção An imal – Carne pretende fazer uma abordagem aprofunda da aos
aspectos relacionados com a produção de carne das v árias espécies. Assim, no final desta unidade curri cular os
alunos devem dominar os princípios biológicos da pr odução de carne das várias espécies animais, assim como
saber delinear, implementar, gerir e avaliar os div ersos sistemas de produção, assegurando o bem-estar  animal e a
qualidade final dos produtos.
Específicos - No âmbito da unidade curricular os al unos deverão conhecer:
As bases do crescimento e do desenvolvimento dos an imais e os aspectos particulares de cada uma das es pécies
pecuárias, os métodos de avaliação e valorização da s carcaças e da qualidade da carne, assim como a in fluência
dos sistemas de produção e dos factores tecnológico s nas características qualitativas destes produtos animais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General - The discipline of Animal Production Techn iques – meat intend to make a thorough approach to aspects
related to the production of meat of various specie s. Thus, at the end of this course students should dominate the
biological principles of meat production of various  animal species, as well as to know to outline, imp lement,
manage and evaluate the various production systems,  ensuring animal welfare and the final quality of t he products.
Specific - Within the course students should know :
The bases of growth and development of animals and the particular aspects of each livestock species , methods of
assessment and valuation of carcasses and meat qual ity , as well as the influence of production system s and
technological factors on quality characteristics of  these animal products.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Caracterização sumária dos sectores produtivos de c arne das várias espécies pecuárias.
Crescimento e desenvolvimento dos animais: conceito s; reflexos na forma e composição corporais e suas
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relações com as características das carcaças das vá rias espécies pecuárias.
Classificação de carcaças: objectivos, metodologias  e seu impacto na comercialização; importância para  os
programas de melhoramento animal.
Qualidade da carne: definições; a qualidade como fa ctor determinante do valor da carne; factores deter minantes da
qualidade da carne nas várias espécies animais: fac tores animais e tecnológicos; métodos de avaliação da
qualidade da carne.
Aspectos particulares do crescimento e desenvolvime ntos dos animais das várias espécies e seus reflexo s na
qualidade das carcaças e da carne.
Influências dos sistemas de produção e das novas te cnologias nas características das carcaças e da car ne das
várias espécies.

6.2.1.5. Syllabus:
A brief characterization of the productive sectors of the various livestock species.
Animal growth and development: concepts; influence on body shape and composition and its relationship with the
characteristics of the carcasses of livestock speci es
Classification of carcases: objectives, methodologi es and its impact on commercialization; importance to the
breeding programmes.
Meat quality: definitions; quality and its impact o n meat value; determinants of quality of meat in va rious animal
species: animal and technological factors; methods of evaluation of meat quality.
Particular aspects of growth and development of ani mals of various species, and their impact on qualit y of
carcasses and meat.
Influences of production systems and new technologi es on the characteristics of the carcases and meat of various
species.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

Os conteúdos programáticos foram estabelecidos em f unção dos objetivos da uc e das competências que de vem
ser adquiridas pelos alunos. A componente teórica a borda um conjunto de temas fundamentais à compreens ão da
problemática da produção de carne das várias espéci es pecuárias, tema central da uc. A obtenção do pro duto final,
a carne, está intimamente relacionada com os fenóme nos biológicos de crescimento e desenvolvimento dos
organismos animais, que vão determinar as suas cara cterísticas finais e, consequentemente, a sua quali dade. O
conhecimento aprofundado destes mecanismos biológic os, assim como da tecnologia de que dispomos
actualmente, permitirá controlar e manipular os asp ectos qualitativos e, consequentemente, o valor do produto
final
Os conteúdos programáticos teórico-práticos assegur am o aprofundamento destes conhecimentos, com espec ial
relevância para aspetos particulares de cada espéci e, através de seminários, visitas a instituições de  investigação
e também comerciais

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
The contents of the program were established depend ing on the objectives of the course and the skills that should
be acquired by students. The theoretical part discu sses a set of fundamental issues to the understandi ng of the
problems of meat production of livestock species, t he central theme of Advanced Techniques of Animal P roduction
– Meat. The final product, meat, is closely related  to biological phenomena of growth and development of animal
organisms, which determine its final characteristic s, and hence its quality. A deeper understanding of  these
biological mechanisms, as well as that of the curre ntly available technology, allow to control and man ipulate the
qualitative aspects of meat and, therefore, its fin al value. The theoretical/practical syllabus ensure  the deepening of
such knowledge , with particular relevance to the p articular aspects of each livestock specie through seminars ,
visits to research institutions as well as commerci al ones.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
A componente T da uc é lecionada c/ base na exposiç ão oral, apoiada em apresentações informatizadas. O
principal objetivo das apresentações é propor ao es tudante uma linha de orientação, centrada nos aspet os
fundamentais do conhecimento atual e nas suas aplic ações práticas. A interação pretende-se que seja
estimuladora da discussão de aspetos mais complexos , como forma de consolidação e de aprofundamento do s
conhecimentos. As aulas TP baseiam-se na exposição,  discussão e/ou resolução de casos práticos, c/ esp ecial
destaque ao aprofundamento das particularidades ine rentes a cada uma das espécies pecuárias. Estas
metodologias poderão ser complementadas c/ visitas a instalações dedicadas à investigação e/ou instala ções
comerciais na área da carne, de modo a promover o d ebate c/ outros profissionais c/ intervenção releva nte nestas
matérias
A avaliação das componentes T e P será realizada at ravés de um exame escrito com questões de resposta rápida

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The teaching of the T component makes use of oral p resentations, supported by computerized means, offe ring the
student a comprehensive learning guideline,focused on the core fundamental aspects,and on their practi cal
applications. The interaction/discussion of more co mplex/multifactorial aspects are encouraged as ways  of
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consolidating and deepening the knowledge
The TP classes are based on the exhibition, discuss ion and/or resolution of practical cases, with part icular
emphasis on deepening the particularities inherent in each species of livestock. These methodologies c an be
complemented with visits to facilities dedicated to  research and/or commercial premises in the area of  the meat
production, in order to promote discussion with oth er professionals with relevant role in these matter s
The assessment of the T and P components will be ac complished through a written examination including short
answer/closed ended questions, multiple-choice ques tions, true/false, missing words/incomplete

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

As competências cognitivas são desenvolvidas princi palmente através da exposição participativa. Procur a-se que
os estudantes entendam que o conhecimento de qualqu er tema é dinâmico e evolutivo, assim como o seu es tado
atual e as perspetivas de desenvolvimento, estimula ndo a sua curiosidade e reforçando a importância de  uma
atualização permanente.
A incorporação na aprendizagem da discussão de situ ações reais promove o conhecimento de boas práticas , o
reconhecimento da importância de uma base teórica s ólida que permite ter uma intervenção eficiente na prática.
Destaca-se ainda a importância de que a formação/at ualização tem que ser contínua e que inclui um fort e
contributo da reflexão pessoal.
No caso particular desta unidade curricular, procur a-se complementar e aprofundar os conhecimentos téc nico-
científicos adquiridos durante a licenciatura sobre  os temas relacionados com a produção de animais da s várias
espécies pecuárias. Nesta unidade curricular, todo o esforço de aprendizagem recai sobre a produção de  carne,
que tem por base biológica os complexos fenómenos d e crescimento e desenvolvimento. Só o domínio
aprofundado destas matérias permite ter uma compree nsão aprofundada sobre os seus efeitos nas caracter ísticas
e na qualidade do produto final que se obtém e, con sequentemente no seu valor. É ainda de importância relevante
integrar estes conhecimentos com os ministrados em outras unidades curriculares, nomeadamente na Tecno logia
dos Produtos Animais, pois é da interacção dos fact ores relativos ao animal com os tecnológicos que re sultam as
características finais da carne.
O recurso a vários docentes, especialistas em cada uma das espécies pecuárias abordadas nesta unidade
curricular, permite aprofundar os conhecimentos com  particular enfase nos aspectos particulares de cad a uma,
permitindo ao alunos adquirir um vasto conhecimento  sobre a produção e a qualidade da carne.
As metodologias de avaliação de conhecimentos e de competências adotadas pretendem promover a aquisiçã o de
conhecimentos de modo ativo, sequencial e dinâmico,  no qual as competências são consolidadas pela apli cação
dos conhecimentos adquiridos nas aulas práticas e t eórico-práticas.
A coordenação entre os conhecimentos adquiridos e a s competências desenvolvidas com os objetivos gerai s e
específicos das unidades curriculares são articulad os em estreita colaboração entre os Coordenadores C ientíficos
e Pedagógicos e a Comissão Científica do curso

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Cognitive skills are developed mainly through parti cipative presentations. Students should understand that the
knowledge of any subject is dynamic and in permanen t evolution, as well as its present state and its f uture
perspectives of improvement, stimulating their curi osity and being aware of the need of a continuous u pdate.
The integration in the learning process of the disc ussion of real situations promotes the knowledge of  good
practices and the recognition of the importance of a solid theoretical basis allowing efficient interv ention in
practice. We highlight the importance of the contin uous training / professional update and that includ es a strong
contribution of personal reflection.
In particular this course if looking to complement and deepen the technical and scientific knowledge a cquired
during the previous degree on the issues related to  the production of animals of various livestock spe cies. In this
course, the whole effort of learning rests on the p roduction of meat, which is based on complex biolog ical
phenomena of growth and development. Only thorough deep knowledge of these subjects allows you to have  a
thorough understanding of their effects on the char acteristics and quality of the final product obtain ed, and
consequently in its value. It is also of great impo rtance to integrate this knowledge with courses tau ght in other
curricular units, namely in Technology of Animal Pr oducts, because it is the interaction of factors re lating to the
animal with technology that results in the final ch aracteristics of the meat.
The use of different professors, experts in each li vestock species addressed in this course, allows to  deepen
knowledge with especial emphasis on particular aspe cts of each one, allowing students to acquire a bro ad
knowledge on production and meat quality.
The methodologies for the assessment of knowledge a nd skills adopted aims to promote the acquisition o f
knowledge in a sequential and dynamic way, in which  the skills are consolidated by applying the acquir ed
theoretical knowledge in practical and theoretical- practical classes.
The coordination between the theoretical knowledge components and the skills developed with the genera l and
specific objectives of the subject are supervised i n close collaboration between the Scientific and Pe dagogical
Coordinator of the course and the Scientific Commit tee of the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
Cópias dos ficheiros/diapositivos apresentados nas aulas, artigos científicos e técnicos (Class handou ts, lecture
notes, scientific and technical papers).
Lawrence, T.J.L. e Fowler, V.R. (1997). Growth of f arm animals. CAB International, Reino Unido
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Lawrie, R.A. (2005). Ciência da Carne. 6ª edição. A rtmed, Porto Alegre, Brasil
Kyriazakis, I. (1998). A quantitative biology of th e pig. CABI publishing, Cambridge, U.K., 398 pp.
Buxadé, C. (1996). Zootecnia, Bases da Produccion A nimal. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, Espanha (Tom os
adequados a cada espécie)
Silva, S.R., Cadavez V.P. e Azevedo, J.M.T. (2007).  Carcaça e carne de borrego e cabrito. Avaliação da  qualidade e
da composição. Eds. UTAD, Vila Real.
Leeson, S. and Summers, J.D. (1991). Commercial Pou ltry Nutrition. University Books. Guelph, Canada.
Leeson, S. and Summers, J.D. (2001). Scott’s Nutrit ion of the Chicken (4th ed). University Books. Guel ph, Canada.

Mapa X - Tecnologias de Produção Animal - leite/Mil k and Dairy Technology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias de Produção Animal - leite/Milk and Dai ry Technology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
João Pedro Bengala Freire (40 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Rui José Branquinho de Bessa (22,5 horas)
Rui Manuel de Vasconcelos Horta Caldeira (5 horas)
António Pedro Louro Martins (2,5 horas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Capacidade para avaliarem o valor genético dos anim ais a serem utlizados nas explorações leiteiras.
Aprendizagem das principais técnicas de produção aj ustadas aos diferentes sistemas de produção (bovino s,
ovinos e caprinos).
Aquisição de conhecimentos sobre o valor nutritivo do leite e lacticínios e das técnicas que permitem manipular a
composição e a qualidade do leite.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
How to analyze the genetic value of animals to be u sed in dairy farms.
Learning the production techniques used in milk pro duction systems (bovines, sheep and goats).
How to analyze the nutritive value of milk and dair y products.
Techniques to manipulate the composition and qualit y of milk.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Selecção do efectivo reprodutor dos bovinos leiteir os: Parâmetros a serem incluídos na escolha dos rep rodutores.
Os vitelos: Cuidados antes e após parto, alimentaçã o dos vitelos. Novilhas: fases do crescimento e man eio
reprodutivo das novilhas, condução prática das novi lhas. A vaca leiteira: Fisiologia da lactação, Curv as de
lactação, Ordenha mecânica, Condução da reprodução,  Fase do periparto - Fisiologia, distúrbios metaból icos e
maneio alimentar.
Produções de leite baseados em pastorei. Impacto am biental da produção de leite.
Produção de leite/queijo de pequenos ruminantes: Ra ças de ovelhas leiteiras, sector do leite/queijo de  ovino,
sistemas de Produção. Raças de cabras leiteiras, se ctor do leite/queijo de caprino, sistemas de Produç ão.
Especificidades da fisiologia da lactação e ordenha  de pequenos ruminantes. Queijos DOP Ligação sistem as
produção/região produto.
Valor nutritivo e qualidade sanitária do leite e la cticínios. Manipulação da composição e qualidade do  leite.

6.2.1.5. Syllabus:
Traits for selection: male selection, female select ion. Calf rearing systems: Care after calving, mana gement at
weaning, feeding systems. Heifers: Growth, breeding  management, grazing systems. The dairy cow: Physio logy,
lactation curves, milking, breeding management. Spe cific problems at parturition: Physiology, metaboli c disorders,
feeding management. Milk production systems based o n grazing.
Milk and cheese production by Sheep: breeds, produc tion systems. Milk and cheese production by Goats: breeds,
production systems. Small ruminants: Physiology of lactation and milking systems.
Traditional systems to produce Protected Designatio n of Origin cheese from small ruminants.
Technics to manipulate the composition and quality of milk.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

A capacidade para avaliar o valor genético dos anim ais a utlizar nas explorações leiteiras é transmiti da no estudo
de parâmetros a incluír na escolha de reprodutores,  nomeadamente informação genética do sémen dos tour os
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Aprendizagem das principais técnicas de produção aj ustadas aos diferentes sistemas de produção é feita  para
bovinos leiteiros e pequenos ruminantes. Nos bovino s leiteiros isto é conseguido através das matérias sobre
Vitelos (cuidados antes/pós parto, alimentação), No vilhas (crescimento e maneio reprodutivo) e Vaca Le iteira
(fisiologia/curvas da lactação, ordenha, reprodução , fase do periparto). Nos pequenos ruminantes é atr avés da
exposição de técnicas de produção de queijo de ovel ha/cabra e estudo das especificidades da fisiologia  da
lactação e ordenha
O estudo da composição e qualidade sanitária do lei te bem como de fatores responsáveis pela sua variaç ão
permite o conhecimento do valor nutritivo e das téc nicas que permitem manipular a composição e a quali dade do
leite

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
The analysis of the genetic value of animals used i n dairy farms is performed by knowledge of the trai ts for
selection (male/female)
The understanding of the production technics are ac hieved for dairy cows and small ruminants. Concerni ng the
dairy cows this knowledge is based on the study of:  Calf rearing systems (care after calving, manageme nt at
weaning, feeding systems), Heifers (growth, breedin g management, grazing systems), Dairy cow (physiolo gy,
lactation curves, milking, breeding management, spe cific problems at parturition)
For small ruminants the production technics are stu dy for milk and cheese production by Sheep and goat s, the
physiology of lactation and milking systems
The chemical and sanitary composition of the milk/m ilk products are discussed for the understanding of  the
nutritional value of these products
The factors responsible for the variation of the mi lk/milk products are discussed in order to understa nd the
technics used to manipulate the composition and qua lity

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
Avaliação de apresentação de trabalhos: 30%
Classificação de exame escrito: 70%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
Seminar: 30%
Written Exam: 70%

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

As aulas de contacto directo com os alunos, complem entadas com as visitas de estudo e com a realização  de um
trabalho de seminário permite aos alunos alcançarem  os objectivos de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes with direct contact with the students, complemented with the visits to dairy farms and the  seminar are
clearly coherent with the learning outcomes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
HODGSON, J. (1990) Grazing management. Science into  practice. Longman Handbooks in Agriculture, essex CM20
2JE, England, 203 pp.
LEAVER, J. D. (1990) Milk Production, Science and p ractice. Longman Handbooks in Agriculture, essex CM 20 2JE,
England, 173 pp.
WEBSTER, J. (1993) Uderstanding the dairy cow, seco nd edition. BSP Professional books, Oxford OX2 0EL,  357 pp.
VALLET, A., DARRACQ, J.P., RENAULT, J.C. (1994) Mal adies des bovins. Éditons France Agricole, Paris, 3 16 pp.
HILL, J., ANDREWS, A.H. (2000) The expectant dairy cow. Chalcombe Publications, Lincoln, England. 150 pp.
NUNES, A.F. (2004) Leite - Mecanismos de produção. FENALAC, Lisboa,Portugal. 240 pp.
ANDRIEU, S. (2007) Gaining the edge in ruminant pro duction. Nutritional strategies for optimal product ivity and
efficiency. Wageningen Academic Publishers, Netherl ands, 121 pp.
BAZELEY, K., HAYTON, A. (2007) Pratical cattle farm ing. The Crowood Press, England. 224 pp.

Mapa X - Tecnologias de Produção Animal - outros/Ad vance Techniques of Animal Production - Other

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias de Produção Animal - outros/Advance Tec hniques of Animal Production - Other

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga let iva na unidade curricular (preencher o nome complet o):
Rui Manuel de Vasconcelos e Horta Caldeira (42 hora s)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Madalena dos Santos Lordelo Redford (28 horas )

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos,  aptidões e competências a desenvolver pelos estuda ntes):
Aprofundar os conhecimentos sobre a produção de ovo s, espécies aquáticas e equinos. Serão ainda transm itidas
noções gerais, teóricas e aplicadas sobre outras pr oduções de menor expressão: cães, espécies cinegéti cas, peles
e pelos, mel, caracóis e rãs.
Definir a estrutura da cadeia de produção, diferenc iar os tipos de produtos obtidos e identificar os f atores que
determinam as suas características.
Colher e interpretar os indicadores produtivos e re produtivos.
Dominar os fundamentos biológicos dos fenómenos e t écnicas envolvidos na produção.
Interpretar os conceitos de produtividade, eficiênc ia económica e sustentabilidade.
Comparar os diversos tipos de sistemas de produção utilizados.
Distinguir as aptidões produtivas e a dimensão e lo calização dos efetivos das principais raças present es em
Portugal.
Conhecer as principais técnicas de maneio utilizada s na produção.
Delinear, gerir e avaliar sistemas de produção dest as espécies.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General - An advanced comprehension of animal produ ction systems and techniques beyond meat and milk
production, namely eggs, aquatic species and horses . General and applied concepts about products with a minor
expression will also be focus (dogs, game species, fur and hair, honey, snails and frogs).
Specific - In what concerns these species:
Recognize the production chain structure, identify the types of products and identify the factors that  determine
their characteristics.
Be acquainted with the fundamentals of biological p henomena and techniques involved in the production.
Interpret the concepts of productivity, economic ef ficiency and sustainability.
Compare the various types of production systems.
Distinguish the productive skills and the size and location of the herd of the major breeds present in  Portugal.
Know the main techniques used in production managem ent.
Delineate, manage and evaluate production systems o f these species.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Produção de ovos para incubação e consumo. O ovo co mo alimento nutritivo e funcional. Sistemas de prod ução de
ovos em Portugal. Tecnologias de produção de ovos n o segmento de carne e no segmento dos ovos. A
inseminação artificial em galinhas domésticas e per us.
2. Produção de espécies aquáticas. Métodos de proce ssamento dos produtos aquáticos, a sua qualidade e o seu
consumo. Manuseamento, conservação, processamento e  desenvolvimento de novos produtos. Fatores que
condicionam alterações dos produtos da pesca e da a quacultura e os resíduos biológicos associados com eles.
3. Produção de equinos. Produtos finais da exploraç ão equina. Crescimento e desenvolvimento dos equino s.
Fatores genéticos e ambientais que influenciam as c aracterísticas dos produtos finais da exploração eq uina.
Fatores que afetam a eficiência produtiva da explor ação de equinos.
4. Produção de espécies cinegéticas.
5. Produção de cães.
6. Produção de peles e de pelo.
7. Produção de mel
8. Produção de caracóis e rãs

6.2.1.5. Syllabus:
1. Eggs for consumption and incubation. The egg as a nutritive and functional food. Egg production sys tems in
Portugal. Egg production technologies in the areas of meat and eggs. Artificial insemination in chicke ns and
turkeys.
2. Aquatic species production. Processing, quality and consumption of aquatic products. Manipulation,
conservation, processing and development of new pro ducts. Factors that are involved with perishability  and the
biohazards associated with fisheries and aquacultur e products.
3. Horse production. End products of horse producti on. Growth and development of horses. Genetic and
environmental factors that shape the characteristic s of horse end products. Factors that affect the pr oductive
efficiency of horse production.
4. Game species production.
5. Dog breeding.
6. Fur and hair production.
7. Honey production.
8. Snails and frogs production

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos pr ogramáticos com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.
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Os conteúdos programáticos foram delineados em funç ão dos objetivos a atingir, das competências a adqu irir e do
desenvolvimento progressivo de um raciocínio basead o no conhecimento científico atual e treinado para
enquadrar, analisar e resolver problemas dos divers os cenários da Ciência Animal. Nesta lógica formati va,
pretende-se com os conteúdos programáticos da compo nente teórica que o estudante amplie a sua bagagem
científica para poder interpretar os fenómenos e me canismos biológicos em que se baseia a Produção Ani mal e
propor soluções para os problemas colocados. Na com ponente prática, os conteúdos programáticos converg em
para que o estudante conheça a realidade das explor ações das principais espécies animais abordadas, de  modo a
que seja capaz de selecionar de forma crítica a met odologia mais adequada a cada situação ou de adapta r o seu
procedimento padrão face a situações diferentes das  habituais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence wi th the curricular unit's learning objectives.
The program of this course was designed according t o the goals previously delineated, the skills to ac quire and the
progressive development of a way of thinking /reaso ning by the students, based on current scientific k nowledge.
With this in mind, the students will get trained to  analyze and solve problems in the various scenario s and
frameworks of Animal Science. Under this formative reasoning, it is intended that the theoretical comp onent of the
program will allow the students to expand their sci entific knowledge in order to interpret the biologi cal phenomena
and mechanisms on which Animal Production is based and propose solutions to their specific problems. U nder the
practical component, the program aims that students  be acquainted with the reality of farms of the maj or species
addressed, ensuring that they are able to select cr itically the most appropriate methodology for each situation
and/or adapt its standard procedure to unusual situ ations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída ):
O principal objetivo destas apresentações é propor ao estudante uma linha de orientação de ensino-apre ndizagem,
focada nos aspetos nucleares, estimuladora da curio sidade científica e nas suas aplicações práticas. A  interação e
a discussão de aspetos mais complexos/multifatoriai s são encorajadas como formas de consolidação e de
aprofundamento dos conhecimentos. As aulas teórico- práticas baseiam-se na exposição, discussão e resol ução de
casos práticos. O ensino prático é constituído prin cipalmente por visitas de estudo onde os estudantes  têm
oportunidade de conhecer a realidade das exploraçõe s pecuárias das principais espécies abordadas.
A avaliação final do estudante é realizada através de exame escrito em que serão avaliadas as matérias  lecionadas
nas aulas teóricas, teórico-práticas e práticas, o qual inclui perguntas de resposta rápida (escolha m últipla,
verdadeiro e falso e preenchimento de espaços em fr ases).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluati on):
The main purpose of these presentations is to offer  the student a comprehensive learning guideline, fo cused on the
core aspects, stimulating scientific curiosity and on their practical applications. The interaction an d discussion of
more complex / multifactorial aspects are encourage d as ways of consolidating and deepening the knowle dge. The
theoretical-practical / practical classes are based  on the exhibition, discussion and resolution of pr actical cases
(case-based learning). The practical component is m ainly composed of study visits where students are a cquainted
with the reality of farms of the major species addr essed.
The students' learning is evaluated by a written ex amination, including short answer questions, multip le-choice
questions, true and false and incomplete sentences.

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

As competências cognitivas são desenvolvidas atravé s da exposição participativa, estudo orientado e
aprendizagem baseada em resolução de problemas. Pro cura-se que os estudantes entendam que o conhecimen to
é dinâmico, descobrindo a sua evolução, o seu estad o atual e as perspetivas do seu desenvolvimento, es timulando
a sua curiosidade pela investigação e criando a con sciência da necessidade de uma atualização permanen te. A
incorporação na aprendizagem de visitas de estudo p romove o conhecimento da situação e dos problemas r eais
das explorações pecuárias, de boas práticas e do re conhecimento da importância de uma base teórica sól ida para
se intervir de modo eficiente na prática e a perceç ão de que a formação/atualização profissional é um processo
contínuo com um forte contributo da reflexão pessoa l.
No caso particular desta unidade curricular, procur a-se complementar a informação veiculada nas unidad es
curriculares que tratam a carne e o leite, dando-se  uma maior importância aos outros setores de maior peso: ovos,
cavalos e animais aquáticos. Nesse âmbito, a produç ão altamente especializada de ovos e de incubação e
consumo é estudada em profundidade, é realçada a op ortunidade de desenvolvimento da aquacultura no nos so
país e é vincada a múltipla utilização da espécie e quina, a qual tem especializações e tradições muito  próprias e
valiosas em Portugal. A unidade curricular aborda a inda espécies e produtos de pequena dimensão mas qu e
representam nichos de mercado e oportunidades de tr abalho com alguma importância em Portugal. Assim, a través
de exposições participadas e da exibição de fotos e  filmes, procura-se que os estudantes fiquem a conh ecer
sumariamente estes setores, identificando os seus p rodutos finais, as suas perspetivas e constrições.
As metodologias de avaliação de conhecimentos e de competências adotadas pretendem promover a aquisiçã o de
conhecimentos de modo ativo, sequencial e dinâmico,  no qual as competências são consolidadas pela apli cação
dos conhecimentos adquiridos nas aulas práticas e t eórico-práticas e pela apresentação e análise críti ca de temas
relevantes no âmbito da unidade curricular.
A coordenação entre os conhecimentos teóricos funda mentais transmitidos e as competências desenvolvida s com
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os objetivos gerais e específicos das unidades curr iculares são articulados ao nível da área científic a, em estreita
colaboração entre os Coordenadores Científicos e Pe dagógicos e o Coordenador de Estudos da área cientí fica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the  teaching methodologies and the learning outcomes.
Cognitive skills are developed through participativ e presentations, self-directed learning, and proble m based
learning. Students should understand that knowledge  is dynamic, discovering its evolution until its pr esent state,
and its future perspectives of improvement, stimula ting their curiosity for research and being aware o f the need of
a continuous update. The integration in the learnin g process of study visits promotes the knowledge of  farms
situation and problems, of good practices and the r ecognition of the importance of a sound theoretical  basis to
efficiently intervene in practice and the perceptio n that training update is an ongoing process, with a strong
contribution of personal thinking.
In the particular case of this course, we seek to c omplement the information conveyed in courses that deal with
meat and milk, giving more importance to the other sectors of higher economic impact: eggs, aquatic an imals and
horses. In this context, the highly specialized egg  production for hatching and consumption is studied  in depth, it
is highlighted the opportunity for aquaculture deve lopment in our country and is pointed out the multi ple utilization
of the equine species, which has specializations an d own traditions valuable in Portugal. The course a lso covers
species and products of small economic impact that represent niche markets and job opportunities with some
importance in Portugal. Thus, through participated oral presentations and the exhibition of photograph s and
videos, we seek that students be acquainted with th ese sectors, identifying their final products, thei r perspectives
and constraints.
The methodologies for the assessment of knowledge a nd skills adopted aims to promote the acquisition o f
knowledge in a sequential and dynamic way, in which  the skills are consolidated by applying the acquir ed
theoretical knowledge in practical and theoretical- practical classes, and through the presentation and  critical
analysis of relevant topics, in the context of the subject.
The coordination between the theoretical knowledge components and the skills developed with the genera l and
specific objectives of the subject are supervised a t the level of the scientific area, in close collab oration between
the Scientific and Pedagogical Coordinator of the c ourse and the Coordinator of Studies of that specif ic scientific
area.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obriga tória:
Cópias dos ficheiros/diapositivos apresentados nas aulas, artigos científicos e técnicos (Class handou ts, lecture
notes, scientific and technical papers.
Muir, W. M. & Aggrey, S. E. (2003). Poultry Genetic s, Breeding, and Biotechnology. CABI Publishing, US A
Etches, R. J. (1996). Reproduction in poultry. CAB International, Guelph, Ontario, Canada.
Solomon, S. E. (1991). Egg and eggshell quality. Wo lfe Publishing Limited, London, UK
Crawford, R. D. (1990). Poultry breeding and geneti cs. Elsevier, Canada.
Geor, R., Harris, P. & Coenen, M. (2013). Equine ap plied and clinical nutrition - Health, Welfare and Performance.
Saunders, Elsevier.
Martin-Rosset, W. (2012). Nutrition et alimentation  des chevaux. Éditions Quae, Paris, França.
Lewis L. D. (1996). Feeding and care of the horse. Lippincott Williams & Wilkins, USA.
Parker, R. (2002). Aquaculture science. Delamar Cen gage Learning, USA.
Venugopal, V. (2006). Seafood processing. CRC Press , Taylor & Francis Group, USA.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das d idáticas aos objectivos de aprendizagem das unidade s
curriculares.

As metodologias de ensino combinam os modelos pedag ógicos tradicionais, expressos através de ensino
magistral, e os de pedagogia ativa, centrados no al uno e privilegiando o trabalho autónomo e o debate
Os métodos de caráter expositivo fazem uso do cláss ico quadro de parede, mas recorrem cada vez mais ao  uso de
recursos multimédia
Em algumas UCs são efectuadas visitas de estudo par a complementar o ensino ministrado em ambiente
académico. Noutras, o sistema de avaliação inclui a  realização de trabalhos experimentais que podem en volver
tarefas de projeto, de modo a que a aquisição de co mpetências se faça com recurso a trabalho autónomo.
Nestes casos, a avaliação é encarada como parte int egrante dos métodos de aprendizagem e não apenas co mo
instrumento de aferição de aquisição de conheciment os e competências.
De salientar ainda que, nas UCs com componente expe rimental, muitos dos trabalhos de laboratório ou pr ojetos de
avaliação, são efetuados em grupo, estimulando-se o  trabalho em equipa

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics t o the learning outcomes of the curricular units.
The teaching methods combine the traditional pedago gical models, expressed through class teaching, and  active
pedagogy, learner-centered and favoring independent  work and debate.
The methods use the classic blackboard, but are inc reasingly resorting to the use of multimedia resour ces.
In some curricular units there are field trips to c omplement academic lectures. In other curricular un its, the
evaluation of the students include experimental wor k that involve research tasks, so that skills are a cquired with
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independent work.
In these cases, the evaluation is viewed as a part of the learning methods and not only as a means of measuring the
acquisition of knowledge and skills.
It is also important to note that in the curricular  units with an experimental component, many of the laboratory work
or evaluation projects are done in groups, stimulat ing teamwork.

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

Cada disciplina tem 152 a 162 horas totais de traba lho, e um semestre tem uma carga de trabalho total de 760 a 810
horas, o que corresponde a uma carga semanal de 40 a 45 horas médias totais de trabalho, gasto em toda s
actividades, ler, discutir, estudar, pesquisar, tra balhos práticos, etc.
No âmbito dos inquéritos é pedido aos estudantes qu e preencham um quadro com a informação sobre a carg a de
trabalho das várias unidades em que estiveram inscr itos. Com base nestes elementos é calculada a carga  média de
trabalho de uma UC, a qual é comparada com a carga de trabalho prevista (ECTS), sendo o resultado da
comparação classificado em 3 categorias possíveis: Abaixo do Previsto; Acima do Previsto; De acordo co m o
previsto. Estes resultados são disponibilizados aos  responsáveis pela gestão académica para análise e
adequações futuras.

6.3.2. Means to check that the required students’ a verage work load corresponds the estimated in ECTS.
Each discipline includes 152 to 162 total working h ours and a semester has a total of 760 to 810 worki ng hours,
what corresponds to an average of 40 to 45 weekly w orking hours spent in all activities, reading, disc ussions,
studying, research, practical works, etc. As part o f the QUC system, students are required to complete  a survey
with information on the workload of the different u nits in which they were enrolled. These results are  made
available to the persons in charge with the academi c management for analysis and future adaptations.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprend izagem dos estudantes é feita em função dos objecti vos de
aprendizagem da unidade curricular.

O QUC prevê a avaliação do processo de ensino e apr endizagem em 5 dimensões: Carga de Trabalho, Organi zação,
Avaliação, Competências e Corpo Docente, as quais r efletem a relação entre a aprendizagem dos estudant es e os
objetivos de aprendizagem previstos pela unidade cu rricular. Com base nas respostas dos alunos estas d imensões
são classificadas de acordo com o seu funcionamento  como “Inadequado”, “A melhorar” ou “Regular”, send o que
nos 2 primeiros casos existem mecanismos de recolha  de informação mais detalhados sobre as causas dest es
resultados. Em casos mais graves (várias resultados  inadequados ou a melhorar) está previsto um proces so de
auditoria, do qual resulta uma síntese das causas a puradas para o problema, e um conjunto de conclusõe s e
recomendações para o futuro.
Por ora este sistema apenas está disponível para fo rmações de 1º e 2º C, nos casos de unidades curricu lares com
funcionamento em regime regular, mas em breve prevê -se o seu alargamento a outras UC/ciclos.

6.3.3. Means to ensure that the students learning a ssessment is adequate to the curricular unit's lear ning outcomes.
QUC provides the assessment of teaching and learnin g in 5 dimensions: Workload, Organization, Evaluati on, Skills
and faculty, which reflect the relationship between  student learning and the learning objectives of th e curricular
unit. Based on the responses of students these dime nsions are classified as "inadequate", "To be impro ved" or
"Regular", and in the first 2 cases there are more detailed information collection mechanisms on the c auses of
these results. In more severe cases (several inadeq uate results or to be improved) an audit process in  planned,
giving an overview of the causes found about the pr oblem, and a set of conclusions and recommendations  for the
future.
For now this system is only available for the curri cular units that work in a regular basis in the fir st and second
cycle trainings, but soon it is expected in other c urricular units / cycles.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a parti cipação dos estudantes em actividades científicas.
O ensino das Ciências Animais apoia-se fortemente n o conhecimento oriundo da investigação científica e , como
tal, o seu ensino está em permanente ligação com at ividades científicas, com referências sistemáticas durante as
aulas aos seus resultados obtidos em projectos dese nvolvidos pela FMV e pelo ISA. A existência de inst alações e
equipamentos adequados à investigação nas áreas das  ciências animais nas nossas instalações permite qu e haja
regularmente alunos a participar e colaborar no des envolvimento dos projectos em curso, num estímulo
permanente dos estudantes para desenvolverem a sua curiosidade científica. Pela própria essência da Di ssertação
de Mestrado, os alunos são induzidos a realizar uma  atividade de investigação, durante o seu período d e estágio
curricular, tanto nas nossas instituições como nout ras com que se tenham estabelecido colaborações nes tes
domínios.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the part icipation of students in scientific activities.
The teaching of Animal Sciences relies heavily on k nowledge from scientific research and therefore, it s training and
education is in constant contact with scientific ac tivities, with systematic references in class to th e results of
projects developed by FMV and by ISA. The existence  of facilities and equipment suitable for research in the animal
sciences allows students to participate regularly a nd collaborate in the development of ongoing projec ts, which is a
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stimulus for students to develop their scientific c uriosity. The very essence of the Master's Thesis i s to motivate
students to carry out a research activity, during t heir training period, either in our institutions or  in others that they
established collaborations with.

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 11 17 7

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 6 7 1

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 4 9 4

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

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

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

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

O curso de Mestrado em Engenharia Zootécnica / Prod ução Animal tem tido nos últimos anos entre 25 e 15  alunos
na sua maioria transitando directamente da licencia tura em Engenharia Zootécnica.
As taxas de sucesso têm sido boas embora diferencia das em função da natureza das UCs o que é previsíve l
atendendo à idade e à opção mais conscienciosa dos estudantes.
No último ano lectivo as taxas de aprovação mais ba ixas verificaram-se nas áreas científicas de matemá tica –
Estatística e Delineamento com cerca de 60%. Abaixo  dos 85% ficaram apenas as UC de Melhoramento Genét ico
Animal e Tecnologia dos Produtos Animais
As UCs relacionadas com a Produção Animal apresenta ram taxas de aprovação próximas ou mesmo superiores  a
90%.

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

The Master in Animal Production Engineering has had  in recent years between 25 and 15 students mostly from the
first cycle in Animal Production Engineering.
Success rates have been good but differentiated acc ording to the nature of the curricular units which is predictable
given the age and more conscientious choice of stud ents.
In the last academic year the lowest approval ratin gs have been seen in math scientific areas - Statis tics and
Experimental Design with about 60%. Below 85% were only the course Animal Genetic Improvement and Anim al
Products Technologies.
The curricular units related to livestock productio n had approval ratings close to or even above 90%.

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

Anualmente a Comissão de Científica com o apoio do Conselho Pedagógico analisa os resultados do sucess o
escolar e em caso de detectar alguma situação anóma la intervém de modo a tentar resolve-la.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic su ccess to define improvement actions.
Each year the Scientific Committee with the support  of the Pedagogical Council analyzes the results of  school
success and in case of any anomaly intervenes to tr y to resolve it.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%
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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.

100

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

100

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

100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnol ógicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação de vidamente reconhecido(s), na área científica predom inante do ciclo
de estudos e respectiva classificação (quando aplic ável).

A FMV possui o Centro de Investigação Interdiscipli nar em Sanidade Animal (CIISA), que está organizado  em dois
grandes grupos: a) Saúde Animal e Medicina Veteriná ria e b) Ciência Animal e Segurança Alimentar. O CI ISA conta
atualmente com 200 investigadores membros, dos quai s 84 investigadores integrados, e está classificado  pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia com Muito Bo m.
O ISA possui o Centro de Engenharia de Biossistemas  (CEER) cujo foco principal é o desenvolvimento de
engenharia agrícola e tem uma classificação de Muit o Bom. O centro tem 3 grupos de investigação princi pais, em
vários domínios de engenharia de biossistemas. O gr upo de investigação I foca-se em Água, Recursos Nat urais e
Clima; o grupo II foca-se em Sistemas de Horticultu ra Sustentáveis Integrados; o grupo III as áreas de
Eco-Processamento de Alimentação Humana e Animal.

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

The FMV has the Interdisciplinary Research Centre f or Animal Health (CIISA), which is organized into t wo major
groups : a) Animal Health and Veterinary Medicine b ) Animal Science and Food Safety. The CIISA current ly has 200
research members, including 84 integrated researche rs, and is rated by the Foundation for Science and Technology
with Very Good.
The ISA has the Biosystems Engineering Center (CEER ) whose primary focus is the development of agricul tural
engineering and has a Very Good rating. The center has three main research groups in various fields of  biosystems
engineering. The research group I focuses on Water,  Climate and Natural Resources; Group II focuses on
Sustainable Integrated Horticulture Systems; Group III Eco – processing of foods and feeds.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do co rpo docente do ciclo de estudos em revistas interna cionais com
revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevân cia para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato
APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-pub lication/formId/43c40a38-8343-8a27-0f19-5440fe8ba8f 2
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes , designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientif ic-publication/formId/43c40a38-8343-8a27-0f19-5440f e8ba8f2
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, te cnológicas e artísticas na valorização e no desenvo lvimento
económico.

As actividades científicas e tecnológicas desenvolv idas na FMV e no ISA e nos seus centros de investig ação (CIISA
e CEER) têm tido impacto real na valorização e dese nvolvimento económico, tanto em aspectos fundamenta is
como o conhecimento molecular e estrutural de entid ades biológicas e do seu funcionamento, como da efi ciência
produtiva dos animais das espécies pecuárias, do se u bem-estar e da qualidade e segurança dos seus pro dutos.
Este último aspecto tem sido uma das áreas de grand e intervenção, ligando sistemas de produção rentáve is e
ambientalmente sustentáveis a produtos animais segu ros e de grande qualidade, que são acompanhados por
técnicos desde a exploração pecuária até ao consumi dor.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and  artistic activities on economic enhancement and de velopment.
Scientific and technological activities developed b y faculty in both FMV and ISA and in their research  centers
(CIISA and CEER) have had a real impact on the econ omic development, both in fundamental aspects, as w ell as in
molecular and structural knowledge of biology and i n more applied areas involving livestock production  efficiency
and the respect for animal welfare, and quality and  safety of animal products. The latter has been an area of
significant intervention by connecting profitable p roduction systems that are environmentally sustaina ble with
animal products that are safe and have a high quali ty, which are followed by specialists from the live stock farm to
the consumer.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecn ológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias n acionais e
internacionais.

As atividades científicas e tecnológicas tiram um e norme partido da existência de múltiplos projetos d e
investigação e desenvolvimento, nacionais e interna cionais, cujo financiamento é conseguido em concurs os muito
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competitivos. A execução destes projetos permite en volver os estudantes em atividades mais ou menos
complexas, desde a visita ao laboratório e compreen são sumária do projeto, até à participação informal  nas
atividades ou em estágio curricular com elaboração de uma dissertação de mestrado. Alguns projetos
internacionais com parceiros europeus têm mesmo per mitido pequenos estágios em laboratórios estrangeir os,
alguns com a ajuda de programas de mobilidade, expe riências riquíssimas na formação dos estudantes. Pa ra além
destes projetos, o CIISA e o CEER, no seu papel com plementar de apoio à investigação, proporciona tamb ém um
auxílio decisivo para a manutenção destas atividade s de investigação, financiando pequenos projetos de  iniciação
ou de ligação entre projetos externos.

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

Scientific and technological activities take enormo us advantage from the multiple research and develop ment
projects, national and international, whose funding  is achieved at very competitive contests. The impl ementation of
these projects allows students to engage in more or  less complex activities, since the visit to the la b and brief
understanding of the project, to the voluntary part icipation in the activities or in a curricular trai neeship with the
preparation of a dissertation. Some international p rojects with European partners have even allowed sm all stages
in foreign laboratories, some with the help of mobi lity programs, a very rich experience in students t raining. In
addition to these projects, CIISA and CEER, in its complementary role to support research, also provid es an
important assistance to the maintenance of these re search activities, funding small projects of resear ch initiation
or connection between external projects

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua m elhoria.
As atividades científicas e tecnológicas são regula rmente avaliadas através de sistema formais de aval iação de
unidades de investigação. Nas últimas avaliações a que foram sujeitos os centros de investigação da FM V e do ISA
(CIISA e CEER) obtiveram a classificação de Muito B om. Está atualmente em curso uma nova avaliação pel a
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Para além d as avaliações externas, a equipa de coordenação do CIISA
monitoriza também permanentemente a atividade finan ciada pelo CIISA, procurando obter os melhores resu ltados
para as verbas investidas, dentro da estratégia pre viamente definida de desenvolvimento. o ISA está a rever a sua
estratégia no que diz respeito à avaliação das ativ idades de ID&I, que incluiu uma reflexão sobre o po sicionamento
nacional e internacional das unidades de investigaç ão.

7.2.6. Use of scientific, technological and artisti c activities' monitoring for its improvement.
The scientific and technological activities are reg ularly assessed through formal system of evaluation  of the
research units. In recent evaluations, the FMV and the ISA research centers (CIISA and CEER) obtained the rating of
Very Good. It is currently undergoing a new assessm ent by the Foundation for Science and Technology. I n addition
to the external evaluations, the CIISA Coordination  team also monitors permanently the financial activ ities of CIISA,
looking for the best results for the resources inve sted, within the previously defined development str ategy. ISA is
reviewing its strategy with regard to the evaluatio n of research and development activities, which inc ludes a
reflection on the national and international positi oning of research units.

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 fo rmação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ai s) do ciclo de estudos.

No âmbito dos projetos de investigação e desenvolvi mento e da sua actividade diária ligada ao ensino d as ciências
animais, a FMV e o ISA proporcionam contributos imp ortantes para o desenvolvimento de novos sistemas d e
produção, sustentáveis e baseados nas melhores prát icas que respeitem o bem-estar animal e o ambiente,  para o
conhecimentos das características dos produtos de o rigem animal e suas relações com a qualidade dos me smos,
assim como para o desenvolvimento de novas formas d e preparação tecnológica e apresentação ao consumid or.
No âmbito da formação avançada, a FMV e o ISA ofere cem anualmente um elenco variado de cursos de forma ção
ao longo da vida com diferentes públicos-alvo, dos quais se salientam os produtores e todos os técnico s
envolvidos na cadeia, desde a produção até ao consu midor.

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

As part of research and development projects and th e daily activity related to teaching of Animal Scie nces, FMV
and ISA provide important contributions to the deve lopment of new production systems that are sustaina ble and
based on best practices that respect animal welfare  and the environment, and to the knowledge of the
characteristics of animal products and their relati onships with their quality as well as the developme nt of new
forms of technological preparation and presentation  to the consumer.
As part of the advanced training, FMV and ISA offer  annually a multiple range of training courses thro ughout life
with different target groups, of which we highlight  the producers and all the technicians involved in the food chain,

ACEF/1415/21677 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=94d23...

52 of 60 05/01/2015 14:02



from production to the consumer.

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

O contributo real das atividades de desenvolvimento  tecnológico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada desenvolvidas e prestadas pela FMV e pelo ISA é muito vasto., podendo ser identificados vário s
aspectos relevantes:
a) Na melhoria das técnicas de maneio, alimentação e reprodução das populações animais;
b) No desenvolvimento de sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis;
c) No desenvolvimento de sistemas de produção com m ais respeito pelo bem-estar animal e pela qualidade
ambiental;
d) No melhoramento e na conservação genética de pop ulações animais;
No aprofundamento do conhecimento relativo às carac terísticas dos alimentos de origem animal, de novas  formas
do seu tratamento tecnológico e de apresentação ao consumidor

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

The real contribution of activities of technologica l development, community service and advanced train ing
provided by FMV and ISA is very broad and several i mportant aspects can be identified:
a) The improvement of management techniques, feedin g and breeding of animal populations ;
b ) development of more efficient and sustainable p roduction systems;
c ) the development of production systems with more  awareness for animal welfare and environmental qua lity;
d) improvement and genetic conservation of animal p opulations ;
To improve knowledge related to the characteristics  of animal products, new forms of technological tre atment and
presentation to the consumer.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulg adas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de es tudos e o
ensino ministrado.

A FMV e o ISA assumem total responsabilidade pela a dequação de toda a informação divulgada ao exterior  pelos
seus serviços, relativa aos ciclos de estudo minist rados sob sua responsabilidade
As actividades das instituições são divulgadas no s ite respectivo
http://www.isa.ulisboa.pt/
http://www.fmv.ulisboa.pt/
Quer o Instituto Superior de Agronomia quer a Facul dade de Medicina de Lisboa são instituições centená rias e
prestigiadas, bem conhecidas no meio académico e pe lo público em geral.

7.3.3. Suitability of the information made availabl e about the institution, the study programme and th e education given
to students.

FMV and ISA take full responsibility for the adequa cy of all information disclosed about their service s concerning
the study program under their responsibility.
The activities of the institutions are published on  the respective websites
http://www.isa.ulisboa.pt/
http://www.fmv.ulisboa.pt/
Both ISA and FMV are century old and prestigious in stitutions, well known in the academic and the gene ral public.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / International isation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 0

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) 0

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
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8.1.1. Pontos fortes
1. O corpo docente responsável pela leccionação des te mestrado de ambas as Escolas tem experiência
pedagógica e capacidade científica amplamente demon strada.
2. O corpo docente é todo doutorado e lecciona em t empo integral e com exclusividade, com excepções po ntuais,
o que proporciona um ensino de elevada qualidade a par de uma capacidade e de uma disponibilidade elev adas
para acompanhamento dos alunos nas suas mais divers as actividades, se o seu número não fosse cada vez mais
limitado (ver 8.1.2.).
3. O facto deste curso de mestrado ser da responsab ilidade de duas Escolas da Universidade de Lisboa q ue gozam
de elevada reputação e reconhecimento nacional e in ternacional, promove uma elevada qualificação e rep utação
aos profissionais que o frequentaram.
4. A diversidade da formação dos docentes que lecci onam este curso (Eng. Agrónomos, Médicos Veterinári as, Eng.
Zootécnicos, Químicos, Matemáticos,) aumenta a dive rsidade da massa crítica docente, ampliando forteme nte os
horizontes nossos alunos.
5. A diversidade de formações dos docentes influenc ia de forma marcada a formação dos alunos, o que pe rmite
uma grande flexibilidade de aprofundamento de matér ias, reflectindo-se na diversidade de temas de diss ertação
escolhidos pelos alunos.
6. Instalações amplas, bem equipadas, com grandes á reas destinadas ao ensino prático, excelentes bibli otecas,
boas salas de estudo, estábulos de ruminantes e de equinos, biotério.
7. Boas instalações para o desenvolvimento de traba lhos de investigação em animais, nomeadamente anima is de
laboratórios, coelhos, aves, suínos e ovinos.
8. Plano de estudos moderno e actualizado, ao nível  das melhores escolas congéneres da Europa, apostan do
fortemente na preparação técnica dos alunos, mas nã o descurando a sua formação e sensibilização para a  vertente
científica.
9. A totalidade do seu corpo docente integrada em c entros de investigação, Centro de Investigação Inte rdisciplinar
em Sanidade Animal – CIISA e Centro de Engenharia d os Biossistemas – CEERl, em estreita colaboração co m mais
de 70 instituições a nível nacional e internacional , e classificados com Muito Bom pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia.
10. O curso promove o desenvolvimento da aplicação da análise crítica sobre diversos temas da área da produção
animal.
11. O curso promove a possibilidade dos alunos util izarem o programa ERASMUS, através de acordos/proto colos
com várias instituições de ensino superior e de inv estigação internacionais, contribuindo para o seu m aior
desenvolvimento académico e pessoal.

8.1.1. Strengths
1. the teaching staff of both schools responsible f or this study programme have pedagogical experience  and
scientific capacity widely demonstrated.
2. the teaching staff of both schools have a PhD de gree and teaches full time and exclusive, with only  occasional
exceptions, which provides a high quality education  in a high availability and capacity for monitoring  of students in
their various activities, if their numbers were inc reasingly limited (see 8.1.2.).
3. the fact that this study programme be under the responsibility of two schools of the University of Lisbon that has
high reputation and national and international reco gnition, promotes a high qualification and reputati on to
professionals that attended.
4. the diversity of the scientific areas of the tea chers who teach this study programme (Agronomists, Veterinarians,
zootechnicians, chemists, mathematicians,) increase s the diversity of teaching critical mass, strongly  expanding
horizons of our students.
5. the diversity of backgrounds of teachers influen ces markedly the learning process of the students, which allows
a great flexibility of deepening of subjects, refle cted in the diversity of dissertation subjects chos en by students.
6. large Facilities, well equipped, with large area s for practical teaching, excellent libraries, stud y rooms, good
stables of ruminants and equines, vivarium.
7. Good facilities for the development of research in animals, including laboratory animals, rabbits, poultry, pigs
and sheep.
8. Study Plan modern and updated, heavily valuing t he technical preparation of students, but not forge tting their
training and awareness of the scientific aspects .
9. All of the teaching staff is integrated in the r esearch centers, Interdisciplinary Research Centre for Animal Health
- CIISA and Engineering Center of Biosystems - CEER , in close collaboration with more than 70 institut ions at
national and international level and classified as Very Good by the Foundation for Science and Technol ogy.
10. The stydy programme promotes the development of  the critical analysis on various topics in the are a of animal
production.
11. The stydy programme promotes the ability of stu dents to use the Erasmus program through agreements  /
protocols with several international institutions o f higher education and research, contributing to th eir greater
academic and personal development.

8.1.2. Pontos fracos
1. A incapacidade para contratar docentes conduziu a uma reduzida dimensão da equipa, o que faz com qu e a
carga horária lectiva e administrativa seja muito e levada, dado que todos leccionam noutros ciclos de estudos,
com prejuízo do tempo disponível para o acompanhame nto adequado dos alunos em actividade curriculares e
extra curriculares, que poderiam enriquecer a sua f ormação. Aquela incapacidade tem ainda como consequ ência a
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fraca estratificação etária do corpo docente actual , com uma idade média elevada fruto de uma insufici ente
renovação.
2. Alunos que por vezes apresentam níveis de motiva ção abaixo dos desejáveis, pois olham as perspectiv as de
carreira profissional com muita apreensão.
3. Insuficiente promoção da imagem do Mestrado e do  sector agro-pecuário.
4. A falta de recursos financeiros e logísticos par a a realização de mais visitas de estudo do Norte a o Sul do país,
permitindo que os estudantes contactassem, no local , com as diferentes realidades regionais e nacionai s, assim
como conhecerem a visão crítica dos agentes económi cos do sector da produção animal.
5. Atraso na implementação de sistemas de garantia de qualidade na Universidade

8.1.2. Weaknesses
1. The inability to hire teachers led to a small si ze of the team, which makes the teaching and admini strative
workload very high, since all of them teach other s tudy programmes, resulting in a loss of time availa ble for proper
monitoring of students in curricular and extra curr icular activities that could enrich their training.  That failure also
results in the low degree of age stratification of the current staff, with an high average age resulti ng from
insufficient renewal.
2. Students sometimes have motivation levels below desirable because they are looking at the career pr ospects
with much apprehension.
3. Insufficient promotion of the public image of th e study programme and of the farming sector.
4. The lack of financial and logistical resources t o carry out more field trips from north to south of  the country,
allowing students to interact on-site with the vari ous regional and national realities, as well as to know the critical
view of the economic agents in the livestock sector
5. Delay in implementation of quality assurance sys tems at the University

8.1.3. Oportunidades
1. A fusão da Universidade Técnica de Lisboa com a Universidade Lisboa, dando origem à nova Universida de de
Lisboa (ULisboa), a maior universidade portuguesa, poderá vir a proporcionar novas oportunidades,
nomeadamente no que respeita:
a. à criação de sinergias novas e mais alargadas co m outras unidades orgânicas que trabalham em áreas afins e
complementares;
b. ao aumento da dimensão e da massa crítica, com r eflexos positivos na reivindicação de mais e melhor es meios
para o ensino e para a investigação;
c. à maior exposição das duas instituições agora qu e pertencem à maior Universidade Portuguesa.
2. O enorme desenvolvimento que o sector agrícola e m geral e, consequentemente, também o agro-pecuário ,
evidenciou nos últimos anos, com claros aumentos da  produção, criação de novos produtos e exploração d e
novos mercados, cria um conjunto de oportunidades a  que devemos estar muito atentos e aproveitar,
nomeadamente no que respeita:
a. Aumento da necessidade de técnicos com formação sólida para fazer face aos desafios que o sector en frenta;
b. A maior visibilidade de todo o sector, a par da melhoria considerável do reconhecimento social, pod erá
aumentar o número de alunos candidatos de melhor qu alidade e mais motivados para frequentar o mestrado .
3. A globalização que também se verifica ao nível d o ensino superior constitui mais uma oportunidade d e
estabelecimento de protocolos com países europeus, no sentido de aumentar o grau de internacionalizaçã o do
mestrado.
4. O aprofundamento das relações institucionais com  os países de língua portuguesa é fundamental, perm itindo
ampliar o mercado de trabalho para os nossos alunos , mas também atrair estudantes com qualidade e moti vação
desses mesmos países, nomeadamente Angola, Moçambiq ue e Brasil.
5. O novo financiamento comunitário Horizonte 2020 apresenta oportunidades na área da produção animal
sustentável o que poderá contribuir para um estreit amento de relações entre as empresas do sector agro -pecuário
e as universidades com benefícios directos para os nossos alunos.

8.1.3. Opportunities
1) The merger of the Technical University of Lisbon  with the University of Lisbon, giving rise to the new University
of Lisbon (ULisboa), the largest Portuguese univers ity, could provide new opportunities, focusing part icularly:
a) the creation of new and wider synergies with oth er institutions working in related and complementar y areas;
b) to increase the size and critical mass, with a p ositive impact on demand for more and better ways o f teaching
and research ;
c) the increased visibility of the two institutions  as now they belong to the largest Portuguese Unive rsity.
2) The enormous development that the agricultural s ector in general and, consequently, also the livest ock sector
evidenced in recent years, with clear increases in production, creating new products and exploring new  markets,
creates a number of opportunities to we should be v ery aware and take advantage of, in particular what  concerns:
a) Increased need for technicians with solid traini ng to meet the challenges the sector is facing;
b) The increased visibility of the entire sector, a long with the considerable improvement of social re connaissance,
may increase the number of better and more motivate d students applying to attend the study program.
3) Globalization is also found in the higher educat ion level is another opportunity to stablish protoc ols with
European countries, to increase the degree of inter nationalization of the study program.
4) Deepening of institutional relations with the Po rtuguese-speaking countries is essential, allowing expand the job
market for our students, but also attract students with quality and motivation of those countries, nam ely Angola,
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Mozambique and Brazil.
5) The new EU financing program Horizon 2020 presen ts opportunities in the area of sustainable animal production
which may contribute to closer relations between co mpanies in the farming sector and universities, wit h direct
benefits for our students.

8.1.4. Constrangimentos
1. O principal constrangimento dos últimos anos ao adequado funcionamento das instituições de ensino s uperior é
redução sistemática do financiamento. Desde 2006 qu e assistimos a reduções anuais muito significativas  no
financiamento atribuído, o que tem tido severas imp licações no funcionamento das instituições:
a. Redução do número de docentes, dada a impossibil idade orçamental e legal de substituir os que saem;
b. Em consequência da alínea, verifica-se um elevad o envelhecimento do corpo docente, pois o rejuvenes cimento
desejável não tem ocorrido;
c. A escassez de funcionários é transversal a todos  os sectores das instituições, pelo que todos os fu ncionários,
docentes e não docentes, se encontram sobrecarregad os de trabalho, condicionando assim a qualidade do
trabalho desenvolvido;
d. A regular manutenção de edifícios, de equipament os de apoio pedagógico, de laboratório, de alojamen to e
alimentação dos animais, entre muitos outros, tem e stado seriamente comprometida o que tem conduzido a  um
estado de degradação já evidente;
e. Redução importante nas possibilidades de realiza r visitas de estudo, o que reduz de forma significa tiva o
contacto dos alunos com os agentes económicos e com  a realidade produtiva do País;
2. A redução do financiamento também se tem feito s entir de forma bastante acentuada no sector da inve stigação,
verificando-se uma redução acentuada de projectos e  bolsas aprovados, o que condiciona dramaticamente o
desenvolvimento de trabalho científico, assim como conduz à degradação dos laboratórios e dos equipame ntos.
3. Nestas condições de subfinanciamento também a po ssibilidade de trazer às faculdades especialistas
reconhecidos em áreas de interesse dos alunos está muito reduzida;
4. Os agentes económicos da área da produção animal  nem sempre valorizam de forma visível a mais-valia  de
terem nos seus quadros trabalhadores com elevadas q ualificações.

8.1.4. Threats
1) The main constraint in recent years to the prope r functioning of higher education institutions is t he systematic
reduction in funding. Since 2006 we have witnessed very significant annual reductions in funding award ed, which
has had severe implications on the functioning of t he institutions:
a) Reducing the number of teachers, given the budge tary and legal impossibility to replace those who l eave;
b) Consequently to the previous point, there is a a verage age of the teaching staff because the desira ble
rejuvenation has not occurred;
c) Staff shortages cuts across all sectors of the i nstitutions, and so all employees, teachers and sta ff, are
overworked, thus conditioning the quality of their work;
d) Regular maintenance of buildings, teaching suppo rt equipment, laboratory, animal housing and feedin g, among
many others, have been seriously compromised and ha s led to an already evident degradation of state;
e) Significant reduction in the possibilities for s tudy visits, which significantly reduces the contac t of students with
the business and with the productive reality of the  country.
2) The reduction in funding also has been felt part icularly sharply in the research sector, where we c an see a
marked reduction of approved projects and grants, w hich dramatically affects the development of scient ific work,
as well as leads to degradation of laboratories and  equipment.
3) In these conditions of underfunding also the pos sibility of bringing into the faculties recognized experts in areas
of interest of students is very low;
The economic operators in the animal production are a do not always value visibly the added value they have on
hire highly qualified workers.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria
A redução anual do financiamento que se verifica de sde 2006 tem criado enormes dificuldades de gestão às
unidades orgânicas do ensino superior, nomeadamente  na gestão dos recursos humanos. Estas dificuldades  têm
sido parcialmente colmatadas pelo enorme esforço fe ito no sentido de aumentar as receitas próprias, o que tem
permitido contratar pontualmente alguns docentes co nvidados a tempo parcial, em substituição de outros  que
saíram mais que se encontravam em tempo integral. E stes docentes convidados a tempo parcial resolvem a penas,
e parcialmente, os problema relacionados com a carg a horária lectiva.
Acreditamos que num futuro próximo o problema do fi nanciamento do ensino superior seja revisto, de mod o a dar
alguma hipótese às instituições de reajustarem todo  o seu funcionamento que tem sido fortemente afecta do. Foi
até anunciado que o financiamento para as universid ades em 2015 seria já aumentado, mas nada foi ainda  definido.
A verificar-se esta situação, poderemos acreditar q ue será possível, lentamente, reequilibrar o quadro  dos
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docentes com jovens doutorados, mesmo que a tempo p arcial, resolvendo o problema do número e da idade do
quadro actual, mas garantindo a elevada qualificaçã o.
No caso específico da FMV, acresce ao que foi dito o facto de ter sido finalmente reconhecido em 2014 o estatuto
U1 à formação em Medicina Veterinária, equiparando- a assim aos cursos de Medicina e de Medicina Dentár ia,
apesar de no orçamento de 2015 não tido ainda qualq uer reflexo. Esperamos, no entanto, que este estatu to
resultará rapidamente num reforço orçamental da FMV  que permitirá acudir a várias situações urgentes d e gestão,
entre elas a renovação e o reequilíbrio do quadro d ocente, contribuindo para a correcção do ‘ponto fra co 1’
referido em 8.1.2.

9.1.1. Improvement measure
Since 2006, the annual funding reduction has create d enormous difficulties in the management of the
organizational units of faculties, particularly in the management of human resources. These difficulti es have been
partially remedied by the huge effort to increase t heir own resources, which has allowed, occasionally , to hire some
lecturers at part-time, to replace others who left and which were full-time professors. Invited profes sors/lecturers at
part-time only solve, in small scale, the problem r elated with the teaching workload.
We believe that in the near future the higher educa tion financing problem is revised in order to give a chance to
institutions readjust its functioning that has been  heavily affected. It was even announced that fundi ng for
universities in 2015 would be increased, but nothin g has yet been set. Checking up this situation, we believe that
will be possible slowly rebalancing the professors board with young doctorates, even in part-time, sol ving the
problem of the number and age of the current framew ork, while ensuring high qualification.
In the specific case of FMV, added to what was desc ribed, in 2014 it was finally recognized the U1 sta tus of
veterinary medicine trainee, equalizing it to medic al courses and Dentistry, although in 2015 budget h ad still no
reflection. We hope, however, that this status soon  lead to increased budget of FMV that will respond to various
emergency management situations, including the reno vation and the rebalancing of the professor staff,
contributing to the correction of the 'weak point 1 ' referred in 8.1.2.
The annual reduction in funding that exists since 2 006 has created enormous difficulties in management  of
organizational units of higher education, particula rly in the management of human resources. These dif ficulties
have been partially remedied by the huge effort mad e to increase the own resources, which has allowed
occasionally hire some invited teachers to part-tim e, to replace others full-time teachers who left. T eachers invited
to part-time only solve, and in part, the problems related to the teaching workload.
We believe that in the near future the higher educa tion financing problem is revised so as to give a c hance to
institutions readjust its functioning that has been  heavily affected. It was even announced that fundi ng for
universities in 2015 would be increased, but nothin g has yet been set. If it happens, we believe that you can slowly
rebalance teaching staff with young PhD people, eve n part-time, solving the problem of the number and age of the
current framework, while ensuring high qualificatio n teachers.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de i mplementação da medida
Os aspetos relacionados com o número e a estratific ação etária do corpo docente tem uma prioridade méd ia/alta,
especialmente no que diz ao ISA, pois na área da pr odução animal o quadro docente encontra-se extremam ente
deficitário. Contudo, e como foi referido anteriorm ente, a contratação de professores convidados poder ia
contribuir para resolver as situações mais urgentes  no curto prazo.
O tempo de implementação vai depender fundamentalme nte da evolução do financiamento público ao ensino
superior e das restrições legais às contratações, p rogressões e promoções dos docentes. Prevê-se que a s
restrições às contratações, progressões e promoções  sejam gradualmente levantadas nos próximos anos,
facilitando assim a resolução deste problema.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementat ion timeline.
Aspects related to the number and age-stratified pr ofessors, faculty has a medium / high priority, esp ecially in ISA,
once in animal production the teaching staff is ext remely deficient. However, and as previously stated , hiring
part-time lecturers could help to address the most urgent situations at short term.
The implementation time will depend, mainly, on the  evolution of public funding to higher education an d of legal
restrictions on hiring, promotions and progressions  of professors. It is anticipated that the restrict ions on hiring,
promotions and progressions will be gradually lifte d in the coming years, thereby facilitating the res olution of this
problem
Aspects related to the number and age stratificatio n of teachers has a medium / high priority, especia lly at ISA, as
in the animal production sector the teaching staff is extremely deficient. However and as previously s tated, hiring
visiting professors could help address the most urg ent situations in the short term.

9.1.3. Indicadores de implementação
Os indicadores de implementação desta melhoria são muito objetivos, sendo possível avaliar a evolução do
processo através da evolução do número de docentes e da idade dos mesmos.

9.1.3. Implementation indicators
Indicators on the execution of this improvement are  very objective and can be measured by the evolutio n of the
number of lecturers and their age.

ACEF/1415/21677 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=94d23...

57 of 60 05/01/2015 14:02



10. Proposta de reestruturação curricular (facultat ivo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
N/A

10.1.1. Synthesis of the intended changes
N/A

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

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Zootécnica - Produção Animal

10.1.2.1. Study programme:
Animal Production Engineering

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of th e 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 ECT S Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Opt ional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Zootécnica - Produção Animal

10.2.1. Study programme:
Animal Production Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do m estrado ou especialidade do doutoramento (se aplicá vel):
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<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 a penas quando diferente da instituição proponente me ncionada em
A1):

<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

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

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga le ctiva na unidade curricular (preencher o nome compl eto):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lect ivas na unidade curricular:
<sem resposta>
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos , aptidões e competências a desenvolver pelos estud antes):
<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 p rogramáticos com os objetivos de aprendizagem da un idade
curricular

<sem resposta>

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

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

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

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologia s de ensino com os objectivos de aprendizagem da un idade
curricular.

<sem resposta>

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

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